
Reglement Silverbeach Tournament 
 
 
1 Elke deelnemende ploeg ontvangt bij aanmelding een wedstrijdschema voor het tornooi. Hierop vindt men wanneer men 

dient te spelen. Bovendien staat vermeld wanneer u moet arbitreren. 
2 Enkel het aanvangsuur van de eerste wedstrijd is bindend. De ploegen zorgen voor een vlotte opeenvolging van de 

wedstrijden. 
3 Bij het wedstrijdschema vindt u wedstrijdbriefjes. Deze vult u VOLLEDIG in wanneer u een wedstrijd leidt. Vergeet niet de 

namen van de ploegen te vermelden. Na ondertekening door de ploegkapiteins bezorgt u het briefje onmiddellijk op het 
wedstrijdsecretariaat. 

4 De wedstrijd wordt beslecht met een bal van één van beide teams. Bij betwisting beslist de scheidsrechter. 
5 De tos beslist over het begin van de wedstrijd, zoals in de gewone competitie. De eerstvermelde ploeg op het 

wedstrijdschema fungeert als thuisploeg. 
6 Elke wedstrijd wordt gespeeld over 2 sets, naar 21 punten.  Het team dat  het eerst 21 punten scoort, wint de set, zonder dat er 

2 punten verschil hoeven te zijn. 
7 Elke wedstrijd dient een winnaar te kennen. Bij een volledig gelijke stand, wordt 1 punt verder gespeeld, zodat de winnaar 

bekend is.  Het team dat bij de laatste rally balvoordeel behaalde, serveert voor dit laatste punt. 
8 Per gewonnen set ontvangt men 1 punt. Voor wedstrijdwinst ontvangt men 1 extra punt. Bij het opstellen van een 

rangschikking, tellen eerst de hoogste wedstrijdpunten (punten die men krijgt voor set- en matchwinst), Bij gelijke stand wint 
de ploeg die de minste tegenpunten liet scoren . Indien nog een gelijke stand aanwezig is, wordt naar de onderlinge 
confrontatie gekeken. Indien deze niet werd gespeeld, beslist de tos. 
NOTA:Indien de eindrondes gespeeld worden met drie ploegen tellen eerst de wedstrijdpunten. Bij gelijke stand wint de 
ploeg met de meest gewonnen wedstrijden. Indien nog een gelijke stand wint de ploeg die de minste tegenpunten liet scoren. 
Indien nog een gelijke stand aanwezig is, wordt naar de onderlinge confrontatie gekeken. 

9 Indien een ploeg forfait geeft, worden alle wedstrijden van dit team met terugwerkende kracht met forfaitcijfers gevalideerd. 
10 Elke ploeg levert een scheidsrechter. Deze wordt volgens een beurtensysteem in de arbitrage ingeschakeld. Een eerste forfait 

van een scheidsrechter wordt bestraft met een vermindering van 2 wedstrijdpunten in de rangschikking. Een tweede forfait 
brengt een extra vermindering van 3 wedstrijdpunten met zich mee. Bij een derde forfait wordt de betreffende ploeg uit 
competitie genomen. 

11 Indien een scheidsrechter of een ploeg niet tijdig op het terrein aanwezig is, wordt dit door een aanwezige gemeld op het 
wedstrijdsecretariaat. De ontbrekende personen worden via de geluidsinstallatie opgeroepen. Indien 5 minuten na de oproep 
de betrokkenen nog niet aanwezig zijn, wordt door de wedstrijdleiding forfait uitgesproken. 

12 De hoger vernoemde forfaits vervallen wanneer de betrokkenen op een ander veld een officiële wedstrijd spelen of fluiten. 
Zij krijgen na het beëindigen van de wedstrijd maximaal 10 minuten recuperatietijd. 

13 Elk team bestaat uit 2 basisspelers, uitgezonderd in de reeksen recreatief, U13 en G-sporters, waar er 3 basisspelers zijn. Elk 
team heeft maximaal 1 reservespeler. Een speler mag niet voor meer dan 1 team spelen, tenzij met uitdrukkelijke 
toestemming van de wedstrijdleiding. Indien een team onvolledig wordt door kwetsuur van één van de spelers of een andere 
reden, kan de wedstrijdleiding toelaten dat een andere speler dan van het betrokken team de wedstrijden verder speelt, om het 
gewone verloop van de competitie te verzekeren. 

14 Bij een gemengd team speelt altijd minstens 1 dame. 
15 Er wordt gespeeld volgens de officiële regels van het beachvolleybal tenzij onderling tussen de 2 ploegen onderling anders 

overeengekomen.  
Volgens https://www.volleyvlaanderen.be/wp-content/uploads/Internationale-Beachvolleybal-Spelregels-2018-NL-zonder-
diagrammen-V1.pdf  

16 Onderstaande tornooiregels vullen het officiële reglement aan: 
- Een speelveld meet 6 bij 12 meter, uitgezonderd voor DIV.H meet het speelveld 8 bij 16 m. 

17 Betwistingen, niet in dit reglement opgenomen, worden souverein door de wedstrijdleiding beslecht. 
18 Bij uitzonderlijke weersomstandigheden behoudt de organisatie het recht om de puntentelling aan te passen. Bv. Hittegolf 

 
 

 
Op regelmatige tijdstippen zullen de tussenresultaten ad valvas uitgehangen worden. 
 
 
 
 
Indien in uw wedstrijdschema finales staan vermeld, kunt u na het beëindigen van de voorrondes het 
specifieke wedstrijdschema terugvinden aan het wedstrijdsecretariaat.  De voorgedrukte indeling op uw 
wedstrijdblad geeft enkel het competitieverloop weer.   
 


