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Reglement Stratenvolley Lint 19 mei 2018 

 

 

1 – Ploegsamenstelling: 

- Een ploeg bestaat uit spelers die wonen in dezelfde wijk in Lint (zie overzicht wijken en 

wijkverantwoordelijken). Een uitzondering wordt gemaakt voor de aangesloten leden van Volley Lint 

welke niet in Lint woonachtig zijn (“gastspelers”). Zij worden ingedeeld bij een wijk/stratenblok langs 

waar zij normaal de gemeente Lint binnenkomen. Per ploeg mogen maximaal 3 gastspelers 

ingeschreven worden. 

- In elke ploeg moeten minstens 2 vrouwen opgesteld worden. 

- Elke speler of speelster kan slechts in één ploeg aantreden. 

 

2 - Wedstrijdverloop: 

- Er wordt gespeeld met ploegen van 6 spelers. 

- Na overleg met de wijkverantwoordelijken deelt de organisatie de ploegen in in reeksen van 

verschillende niveau’s.  

- Elke wedstrijd bestaat uit twee sets. 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. 

- Voor alle reeksen geldt het officiële volleybalreglement. 

- Er zal een 3-meterlijn voorzien worden. Hierdoor mogen achterspelers geen gesprongen aanval of 

blok uitvoeren in de zone tussen 3-meterlijn en het net. 

- Er mag maximaal één wissel per ploeg per set worden uitgevoerd. 

- Er mag geen libero opgesteld worden. 

- Er kunnen geen time-outs genomen worden. 

 

3 - Scheidsrechters: 

- Elke ploeg levert minimaal één scheidsrechter. Op het wedstrijdoverzicht is te vinden wanneer deze 

scheidsrechter moet fluiten. 

- Voor een wedstrijd dient de scheidsrechter een puntenbord, wedstrijdfluitje, balpen en wedstrijd-

briefje af te halen bij de organisatie. Dit alles dient onmiddellijk na de wedstrijd binnengebracht te 

worden. 
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4 - Puntentelling: 

- Bij elke wedstrijd worden 3 punten verdeeld. 

- 3 punten voor de ploeg die met 2-0 wint 

- 2 punten voor de ploeg die bij een 1-1 stand het meeste setpunten heeft gescoord. 

- 1 punt voor de ploeg die bij een 1-1 stand het minste setpunten heeft gescoord. 

- 1,5 punt voor beide ploegen als bij een 1-1 stand evenveel setpunten werden gescoord. 

 

5 – Opdrachten voor bonuspunten: 

- Naast de volleybalwedstrijden kan je als ploeg extra opdrachten uitvoeren die niets met volleybal te 

maken hebben, maar wel bonuspunten kunnen opleveren. 

- Voor elke opdracht wordt er een rangschikking per reeks en een algemene rangschikking (met alle 

ploegen die dag aanwezig) opgesteld. 

- Puntenverdeling voor de rangschikking per reeks: eerste krijgt 1 punt, tweede krijgt O,75 punt en de 

derde krijgt nog 0,5 punt. Deze punten gelden als bonuspunten en worden samengeteld met de 

punten verdiend door de volleybalwedstrijden. 

- Elke ploeg betaalt € 20 inschrijvingsgeld. 

 

6- Algemeen: 

- Het tornooi heeft een recreatief en familiaal karakter. Hou het dus sportief. 

- Bij discussie hebben de organisatoren steeds het laatste woord. 


