ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN
Dit is een beknopte versie van de reglementen van de Sporta-competitie
Volleybal Vlaams-Brabant. De volledige versie is terug te vinden op
www.sportateam.be/volleybal-vlaams-brabant.
SPELERS
a. Spelers die als competitielid deelnemen aan een ontmoeting moeten
aangesloten zijn bij Sporta Team. Indien er een speler meespeelt die niet
aangesloten is bij Sporta Team of als recreatief lid (zonder
competitiebijdrage) meespeelt, krijgt de ploeg van deze speler voor de
betreffende wedstrijd een forfait toegewezen door het secretariaat.
b. Gedurende het ganse seizoen kunnen spelers aangesloten worden. Een
speler mag deelnemen aan een ontmoeting vanaf het moment dat deze in
Mijn Beheer ingevoerd en goedgekeurd is door Sporta.
c. Er mag maximum één competitiespeler aan de ontmoeting deelnemen.
Spelers die uitkomen in Promo 1 of hogere reeksen van Volley Vlaanderen zijn
van elke deelname aan de ontmoetingsvorm uitgesloten.
d. In de gemende competitie mogen zowel dames als heren aantreden. In de
damescompetitie mogen alleen dames meespelen.
e. Clubs die met meerdere ploegen inschrijven geven voor de start van de
competitie en bij elke nieuwe aansluiting door wie bij welke ploeg speelt. Er
mogen maximum 2 spelers van de ene ploeg meespelen met de andere
ploeg om deze ploeg aan te vullen tot 7 spelers.
SCHEIDSRECHTER
a. Als scheidsrechter wordt bij voorkeur een persoon buiten ploegverband
voorzien, zodat deze de ontmoeting in alle objectiviteit kan leiden. De
scheidsrechter dient over voldoende maturiteit en kennis van de spelregels
te beschikken.
b. De thuisploeg voorziet een scheidsrechter. Bij afwezigheid van een
scheidsrechter kan de bezoekende ploeg een SR voordragen.
c. Een scheidsrechter is enkel verzekerd indien hij/zij aangesloten is bij Sporta
Team.
ONTMOETINGEN
SPELREGELS
a. De ontmoetingen worden gespeeld volgens de officiële regels van Volley
Vlaanderen.
Er worden echter enkele uitzonderingen toegepast:

b.

c.

d.

e.

- het aanraken van het net wordt als een fout beschouwd.
- 5 spelers op het terrein is geen forfait; in dit geval wordt positie 6 niet
ingenomen, maar de opstelling herschikt naar 3 voorspelers en 2
achterspelers.
- er mag met 1 libero gespeeld worden indien er minstens 6 andere
spelers zijn. Dit mag elke set een andere persoon zijn, maar tijdens de set
zelf mag er niet gewisseld worden van libero. De ploeg die met libero
speelt, geeft dit aan het begin van elke set aan de scheidsrechter aan en
meldt daarbij welke speler zal meespelen als libero. Indien er nadien
zonder libero wordt gespeeld, wordt de scheidsrechter hier ook van op
de hoogte gebracht
Per ontmoeting worden er 4 sets gespeeld. De ploeg krijgt 1 punt per
gewonnen set en 1 punt per gewonnen ontmoeting. Bij een gelijke setstand
wint de ploeg die het grootste aantal punten heeft gescoord. Indien dit geen
uitsluitsel geeft, wordt er een 5de set naar 15 punten (2 punten verschil)
gespeeld.
Indien de wedstrijd omwille van overmacht in de 4de set of 5de set
vroegtijdig wordt afgebroken, gelden de punten die op dat moment
gespeeld zijn.
In de gemengde competitie krijgt de ploeg per opgestelde dame en
gespeelde set 1 punt voorgift met een maximum van 5 punten. (Uitz. In
poule A krijgt de ploeg per opgestelde dame en gespeelde set 2 punten
voorgift met een maximum van 10 punten.)
Voor de aanvang van de set worden deze bonuspunten voor elke ploeg
geteld en het totaal wordt op het scorebord gezet als aanvangsscore. Dames
mogen enkel door dames vervangen worden, uitgezonderd de libero, zo niet
verliest de ploeg het recht op het bonuspunt/de bonuspunten.
De kalender is ingedeeld in pouleontmoetingen A, B, C, D (=
damescompetitie) en pouleoverschrijdende ontmoetingen (PO). De POontmoetingen worden niet opgenomen in het klassement en dienen om
ploegen die meer willen spelen, hier de kans toe te geven. Voor deze POontmoetingen gelden dezelfde spelregels als hierboven.

RANGSCHIKKING
De rangschikking wordt opgemaakt door optelling van de punten die behaald
werden na elke wedstrijd. Bij gelijkheid van punten telt vooreerst het aantal
gewonnen wedstrijden, nadien het setgemiddelde en indien beide ploegen nog
gelijk zijn en in aanmerking komen voor stijgen of dalen worden
testwedstrijden gespeeld onder voorwaarden bepaald door de Sporta-raad
Volleybal Vlaams-Brabant.

ORGANISATIE WEDSTRIJD
De bezochte club is diegene waarvan de naam eerst vermeld staat op de
kalender, zelfs als de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld of op het
terrein van de tegenstrever.
De organisatie van een wedstrijd valt volledig ten laste van de bezochte club.
Die organisatie omvat o.a.:
a. Terrein en materiaal in orde maken met de officiële spelregels van Volley
Vlaanderen. De hoogte van het net bedraagt 2m35 in de gemengde
competitie en 2m24 in de damescompetitie
b. Het ontmoetingsverslag vóór aanvang van de wedstrijd invullen.
c. Verbandkist of een EHBO-lokaal ter beschikking hebben.
d. Het ontmoetingsverslag binnen de 7 kalenderdagen na de ontmoeting
bezorgen op het secretariaat in Berchem.
ONTMOETINGSVERSLAG
a. Vóór iedere wedstrijd wordt door de zorgen van de bezochte club een
ontmoetingsverslag opgemaakt. Het ontmoetingsverslag moet door de
ploegen worden ingevuld:
- met vermelding van wedstrijdnummer, ploegen, datum en plaats
- met vermelding van de aanwezige spelers en hun lidnummer.
b. De ploegverantwoordelijke moet bij een ontmoeting steeds de lidkaarten, al
dan niet digitaal, van zijn spelers voorleggen aan de tegenstrever en
scheidsrechter.
Elke ploeg wordt verzocht de lidkaarten van zijn tegenstrever te controleren
teneinde het deelnemen van niet-aangesloten spelers te voorkomen.
Bij het niet kunnen voorleggen van de lidkaarten dienen de
identiteitskaarten ter identificatie getoond te worden. Dit wordt op het
ontmoetingsverslag vermeld.
!Opgelet: Er worden vanaf het seizoen 2022-2023 geen fysieke lidkaarten
meer gedrukt.
Je kan:
- via Mijn Beheer een A4 formulier met de lidkaarten downloaden en
afdrukken en dit formulier voorleggen
- via Mijn Beheer de lidkaarten downloaden en digitaal voorleggen
c. De scheidsrechter noteert de punten van de verschillende sets en de
einduitslag op het ontmoetingsverslag.
d. De sportiviteitscore staat niet meer op het wedstrijdblad. Aan het einde van
het seizoen zal via een enquête bepaald worden welke ploeg de sportiviteit
wint.

e. Nadat het ontmoetingsverslag volledig ingevuld is, wordt dit door de
scheidsrechter en kapiteins van de thuis- en bezoekende ploeg
ondertekend.
f. - De ontmoetingsverslagen zijn het enige middel om uitslagen officieel mee
te delen en moeten binnen de 7 kalenderdagen na de ontmoeting
toekomen op het secretariaat in Berchem. Indien het formulier later dan
deze datum toekomt wordt de boete B3 toegekend. De datum die vermeld
staat in de kalender wordt hiervoor als referentie genomen. Bij een
uitgestelde ontmoeting wordt de nieuwe datum als referentie genomen.
- De ontmoetingsverslagen dienen volledig ingevuld toe te komen op het
secretariaat per post of per mail (steeds gehandtekend).
UITSTEL
Indien een ontmoeting niet kan doorgaan op de voorziene datum die vermeld
staat in de kalender kan deze worden uitgesteld onder volgende condities:
- het uitstel moet samen met een nieuwe datum aangevraagd worden
via Mijn Beheer
- de tegenpartij moet via Mijn beheer zijn akkoord geven.
- de aanvraag en goedkeuring moeten voor de ontmoeting
doorgegeven worden via Mijn beheer.
Indien er te laat of helemaal geen uitstel wordt doorgegeven, krijgt de uitstel
vragende ploeg een boete B2.
FORFAIT
Een ploeg die voor een ontmoeting forfait moet geven of door het secretariaat
een forfait krijgt toegewezen zal een boete B1 moeten betalen en verliest de
ontmoeting met 4-0.
Bovenstaande richtlijnen zijn bindend voor alle bij Sporta Team aangesloten
clubs en leden. Door aansluiting verklaren clubs en leden zich akkoord met
deze richtlijnen. In laatste instantie beslist het provinciale secretariaat over de
interpretatie van de richtlijnen en eventuele niet-voorziene gevallen.

