
Reglement Grasvolley Lint 
 
 

 
1 - Tornooiverloop: 
 

- Het tornooi bestaat uit een kwalificatieronde gevolgd door een finaleronde.  
Aan de hand van de prestaties in de kwalificatieronde worden de ploegen 
heringedeeld voor de finaleronde. Het verloop van die finaleronde hangt af van het 
aantal deelnemende ploegen en zal op de dag van het tornooi worden meegedeeld. 

- Iedere ploeg speelt minimaal 5 en maximaal 7 wedstrijden.  
 
2 - Wedstrijdverloop: 
 

- Er wordt gespeeld met ploegen van 4 spelers. 
- Er zijn drie reeksen voorzien: 

o Recreatief (Zowel vrouwen als mannen mogen opgesteld worden) 
o Gevorderden – Gemengd (Minstens 2 vrouwen per ploeg op het terrein) 
o Gevorderden – Mannen 

- Er wordt gespeeld op terreinen die 8x8m groot zijn.  
- Elke wedstrijd wordt gespeeld naar twee sets van elk 21 punten. Een set is afgelopen 

wanneer een ploeg 21 punten behaalt (er hoeft dus niet gewonnen te worden met 2 
punten verschil).  

- Elke wedstrijd wordt volledig uitgespeeld. De start- en stop tijdstippen vermeld op 
het wedstrijdschema zijn louter indicatief. De spelers dienen er zelf op toe te zien 
dat de wedstrijden elkaar vlot opvolgen.  

- Voor alle reeksen geldt het officiële volleybalreglement. De enige uitzondering is dat 
er geen onderscheid gemaakt wordt tussen achterspelers of voorspelers, aangezien 
er geen 3-meterlijn aanwezig is.  

- Er mag maximaal één wissel per ploeg per set worden uitgevoerd.  
- Het is niet toegelaten dat wisselspelers optreden als invallers voor verschillende 

ploegen. Bijgevolg kan elke speler slechts met één ploeg deelnemen.  
 

3 - Scheidsrechters: 
 

- Als een ploeg niet moet spelen, kan het zijn dat ze een of meerdere scheidsrechters 
moet aanleveren.  

- Wanneer je optreedt als scheidsrechter, dien je het wedstrijd-resultaat te noteren 
op de daartoe bestemde wedstrijdbriefjes die elke ploeg krijgt bij aanvang van het 
tornooi. Deze wedstrijdbriefjes dienen onmiddellijk na de wedstrijd binnengebracht 
te worden bij de organisatoren.  

- Als scheidsrechter vind je bij elk terrein een puntenbord, wedstrijdfluitje en balpen. 
Gelieve dit alles na de wedstrijd ter plaatse te laten!  

 
4 - Puntentelling:  
 

- Per gewonnen set verdien je 1 punt. 
- Per gewonnen match verdien je 1 extra punt.  
- Bij een volledige gelijkstand, bv setstanden 21/18 en 18/21 wordt aan beide ploegen 

1.5 punt toegekend.  
- Na de kwalificatieronde wordt er een rangschikking opgemaakt aan de hand van het 

totaal aantal behaalde punten. In geval van gelijke stand wordt gekeken naar het 
onderlinge resultaat. Indien de ploegen niet tegen elkaar gespeeld hebben of in geval 
van gelijke stand, wint de ploeg met het beste wedstrijdpuntengemiddelde  (= 
verloren punten / gewonnen punten).  

 
5 - Algemeen: 
 

- Bij discussie heeft de organisatie steeds het laatste woord. 
- Iedereen neemt deel voor het volleybalplezier. Hou het dus sportief en geniet van 

het tornooi.  


