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Algemeen reglement
1. Er wordt gespeeld volgens de internationale spelregels zoals vastgelegd door de FIVB en bijgestuurd
door de VVB. Aansluitend worden volgende regels in acht genomen:
o

Er wordt gespeeld op nethoogte van de heren, namelijk 2,43 meter;

2. De wedstrijden vangen aan op het in de wedstrijdkalender voorziene uur en duren telkens 2 uur, inclusief
15 min opwarming.
Na het vastleggen van de definitieve data kunnen ploegen, in geval van onbeschikbaarheid op een
vooropgestelde datum, onderling een wedstrijd wijzigen. De aanvragende ploeg dient dit minstens 10
dagen vóór de betreffende datum aan de tegenpartij en de BBO via volleybal@bbo-bedrijfssport.be te
melden, zo niet heeft de tegenpartij het recht om deze wedstrijdwijziging te weigeren.
Alle wedstrijden dienen gespeeld te zijn uiterlijk op 30.06.2022.
3. Bij forfait op de dag van de wedstrijd zelf worden de zaalkosten betaald door de ploeg die forfait gaf.
4. De thuisploeg zorgt voor ballen die gebruikt kunnen worden tijdens de opwarming en een wedstrijdbal
waarmee de wedstrijd kan gespeeld worden.
5. De wedstrijd mag starten van zodra er minimum 4 spelers per team aanwezig zijn.
6. De spelers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
o
o
o
o

Zowel mannelijke als vrouwelijke spelers toegelaten; min. leeftijd is 14 jaar;
De ploeg bestaat uit hoofdzakelijk interne spelers (= personeelsleden bedrijf + “contractors”); er
kunnen max. 2 externe spelers tegelijk opgesteld worden;
Competitiespelers VVB zijn onbeperkt toegestaan indien voldaan is aan bovenstaande
voorwaarden;
Opstellen van niet-gelicentieerde spelers resulteert in een forfaitscore.

7. Indien er dames deelnemen aan het spel wordt er gespeeld met een voorgift. Deze bedraagt 1 punt per
dame verschil per (volledige) set, dit met een maximum van 4 punten voorsprong.
8. Heen en weer wissels zijn onbeperkt toegestaan, maar het aantal dames op het veld moet hetzelfde
blijven.
9. De thuisploeg zorgt voor
○ een scheidsrechter; er is geen officiële scheidsrechter verplicht, wel iemand die de spelregels
kent.
○ enkele flessen plat water voor de tegenpartij.
10. Genummerde truitjes zijn wenselijk, maar niet verplicht.
11. Puntensysteem:
o
o

Een wedstrijd is gewonnen na 3 winnende 3 sets;
Een set wordt gespeeld naar 25 punten, steeds met 2 punten verschil;
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o

Bij 2-2 in de setstanden wordt een vijfde set gespeeld naar 15 punten, eveneens met 2 punten
verschil.

12. Het wedstrijdblad:
o
o
o
o
o
o
o

De wedstrijddatum dient ingevuld te worden.
De kapiteins noteren de namen van de spelers en hebben hun licentielijst steeds ter controle
bij de hand. Bij het ontbreken van deze lijst wordt het vertoon van identiteitsbewijzen gevraagd.
Dit moet op het wedstrijdblad vermeld worden.
Het wedstrijdblad dient ondertekend te worden door de scheidsrechter en de kapiteins van de
beide ploegen.
Alleen de kapiteins zijn gerechtigd eventuele opmerkingen/klachten in verband met de wedstrijd
op het wedstrijdblad te formuleren en/of te richten aan de scheidsrechter.
De thuisploeg zorgt voor het aanwezig zijn van het wedstrijdblad en het verzenden ervan.
Het wedstrijdblad moet binnen de 7 dagen na de wedstrijd bezorgd worden aan de
volleybalverantwoordelijke van de BBO via mail: volleybal@bbo-bedrijfssport.be.
De uitslag wordt dan zo snel mogelijk geafficheerd op de BBO-website. Daar kan men ook de
kalender terugvinden.

13. Het klassement wordt opgemaakt op basis van de volgende criteria:
o
o
o
o
o

3 – 0 in sets: winnaar krijgt 3 punten, verliezer 0 punten;
3 – 1 in sets: winnaar krijgt 3 punten, verliezer 0 punten;
3 – 2 in sets: winnaar krijgt 2 punten, verliezer 1 punt;
2 – 2 in sets en geen afgewerkte 5e set wegens gebrek aan tijd: winnaar is de ploeg met het meest
aantal punten in de 5e set; winnaar krijgt 2 punten, verliezer 1 punt;
2 – 2 in sets zónder resterende tijd voor aanvang 5e set: beide partijen krijgen 1 punt.

In geval van gelijkheid van punten wordt het klassement opgemaakt rekening houdend met de volgende
criteria:
o Het kleinst aantal forfaits;
o Aantal gewonnen wedstrijden;
o Resultaat van onderlinge duels;
o Grootste setpuntensaldo (aantal gewonnen – aantal verloren sets);
o Aantal verloren sets;
o Aantal gemaakte punten.
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