Toernooireglement Baker Tilly Berk Beachtoernooi
Het beachtoernooi wordt gespeeld in poules waarin
ongeveer gelijkwaardige teams zijn ingeschreven. Vooral in
de beginnersklasse wordt echter gevraagd om het spel
enigszins aan te passen aan het niveau van de teams. Deze
klasse is bedoeld voor niet competitie spelende beginners in
het spel.
De toernooileiding beslist over de poule indeling en kan
daarom schuiven in de poule indeling. Uiteraard worden
teams daarvan vooraf met opgave van reden op de hoogte
gebracht.
Er is getracht zoveel mogelijk wedstrijden te spelen en ook de aantallen wedstrijden zo goed
mogelijk te verdelen. Aangezien dit inhoudt dat de wedstrijden relatief kort duren (2 x 10
minuten) en de wisseltijd zo beperkt mogelijk is gehouden (5 minuten) vragen wij u snel op te
stellen en direct te reageren nadat de oproep voor wedstrijden of scheidsrechters is
geplaatst.
Zowel op zaterdag als op zondag worden er finaleronden gespeeld.
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Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter + teller van het
aangewezen team.
De scheidsrechters halen bij de wedstrijdleiding de wedstrijdformulieren, de
wedstrijdbal en het fluitje af en leveren ze onmiddellijk na de wedstrijd in.
Bij niet verschijnen van een team binnen vijf minuten na het aanvangssignaal wordt
de wedstrijd voor dit team als verloren beschouwd.
Protesten tegen beslissingen van scheidsrechters worden niet in behandeling
genomen.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van persoonlijke
eigendommen.
Men wordt verzocht de aanwijzingen van de organisatie stipt op te volgen.
Er wordt met klem op gewezen zo veel mogelijk gebruik te maken van de vuil- en
papiercontainers om het terrein zo schoon mogelijk te houden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie.
Door deel te nemen aan het toernooi verklaart eenieder zich automatisch akkoord
met het toernooi- en wedstrijdreglement.

Wedstrijdreglement
Bij het beachvolleybal verschillen de regels op een aantal punten sterk van het reguliere
zaalvolleybal. Wij raden daarom sterk aan dat deelnemende teams de onderstaande regels
goed bestuderen. Dit voorkomt ergernissen tijdens het toernooi.
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Het is onmogelijk om alle spelregels weer te geven. Hieronder staan dan ook alleen
die regels die verschillen van de normale spelregels.
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Mix teams hebben altijd minimaal 2 dames in het veld
staan.
Er wordt gespeeld volgens het rally-point-systeem (RPS). Dit betekent dat na iedere
rally aan de winnaar van die rally één punt wordt toegekend.
Er wordt doorgeteld tot het einde van iedere wedstrijd.
Een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten. Op de helft van de speeltijd wordt van
speelhelft gewisseld. Dit wordt centraal aangegeven door de wedstrijdleiding.
Er zijn geen time-outs toegestaan.
Er is geen middellijn! Dus alle spelers mogen aanvallen.
Er mag vanachter de gehele achterlijn worden geserveerd. Er is slechts één
opslagpoging en de niet serverende speler(s) mogen het zicht op de opslaande
speler niet ontnemen.
Een service waarbij het net wordt geraakt is niet fout. Na een netservice gaat het
spel "normaal" door.
Het is niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de 'push- of
duwtechniek' waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Deze regel
telt alleen op het hoogste niveau (1e + 2e klasse).
Het is niet toegestaan de bal bovenhands over het net te spelen., waarbij de
balbaan niet loodrecht staat op de schouderlijn. Deze regel telt alleen op het
hoogste niveau (1e + 2e klasse).
Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog
maximaal twee maal worden gespeeld.
De wedstrijd stopt bij het eindsignaal. De rally wordt dus afgebroken op het
moment van het eindsignaal.
Per gewonnen wedstrijd worden 2 punten toegekend. Bij gelijke puntenstand bij
het eindsignaal krijgen beide teams één punt.
In het geval twee of meer teams gelijk eindigen, beslist in alle gevallen het setsaldo.
(het verschil tussen gescoorde en tegenpunten). Is de stand dan nog gelijk, dan telt
het onderlinge resultaat. Mocht hierna nog geen verschil zijn, dan beslist het lot.
Het is bij volleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over inen uitballen, touche's, netfouten, e.d. als de scheidsrechter dit zelf niet kan
waarnemen.

