Volleybalvereniging
Nuvoc-Veldhoven
Wedstrijdreglement Seizoen 2017 - 2018

Competitie
01. De Nuvoc Dames Recreatie Competitie is een hele competitie verdeeld in uit- en
thuiswedstrijden. De competitie begint in de maand september en loopt door tot eind april.
02. Elke wedstrijd bestaat uit 3 sets; een set wordt gewonnen door de ploeg, die als eerste 25
punten behaalt, met een voorsprong van tenminste twee punten. (Dit betekent dat alle 3 sets
na een stand van 24-24 net zolang verlengd worden tot er een verschil van twee punten is).
Iedere gewonnen set telt voor een wedstrijdpunt.
03. Indien één of meer sets wegens tijdgebrek niet kan worden uitgespeeld, worden (ten minste)
de 25 setpunten aan de gasten en aan de thuisclub de door hun behaalde punten toegekend,
mits de gasten tijdig aanwezig waren. Indien de gasten te laat aanwezig waren, gaan de
(ten minste) 25 setpunten naar de thuisclub.
04. De stand op de ranglijst wordt bepaald door het behaalde aantal wedstrijdpunten en bij
gelijke stand door het saldo van de setpunten. Voor teams welke evenveel wedstrijdpunten
hebben behaald en een gelijk saldo hebben is het resultaat over de 2 onderlinge wedstrijden
doorslaggevend.
05. Promotie- degradatie reglement seizoen:
- Tijdens de contact vergadering wordt, nadat de verdeling van de teams is vastgesteld,
bepaald hoeveel teams er komend seizoen promoveren en degraderen per klasse/poule.
Mocht door het wegvallen en/of hoger instromen van teams een klasse onderbezet of juist
overvol zijn, kan de competitieleiding verder in juni 2018 de volgende regels gebruiken:
- de nummers 2 uit elke klasse kunnen eventueel toch moeten promoveren
- de een na laatste uit elke klasse kan alsnog degraderen
Op grond van een verandering van het aantal ingeschreven teams voor het seizoen 20182019 kan de competitieleiding de contactvergadering van 2018 toestemming vragen om,
tegen bovenstaande regels in, met teams te schuiven.
Een team dat door verloop van speelsters een ander niveau verwacht te krijgen, kan dit bij
de competitieleiding aangeven en eventueel een verzoek indienen voor plaatsing in een
andere klasse. Zo mogelijk wordt aan dit verzoek voldaan.
06. Er wordt gespeeld volgens de NeVoBo regels, tenzij dit reglement anders aangeeft
Zo mag men de middellijn met de voeten aanraken maar niet overschrijden
07. Verschuiven van wedstrijden is slechts toegestaan, indien beide partijen hiermee akkoord
gaan. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, moet de wedstrijd volgens het
programma gespeeld worden. Het team dat niet op komt dagen krijgt 3 wedstrijdpunten in
mindering.; de wedstrijd dient alsnog gespeeld te worden. Een uitzondering is in geval van
calamiteiten (oordeel competitieleiding en/of geschillencommissie) of een
weerswaarschuwing. De competitieleiding dient in principe 3 dagen van te voren worden
ingelicht.

Organisatie wedstrijden
08. De thuis spelende vereniging zorgt in principe voor een zaal die aan de gestelde (Nevobo)
eisen voldoet. Door een aantal verenigingen wordt al jaren gebruik gemaakt van een zaal
welke niet (volledig) voldoet. Zij hebben hiervoor dispensatie. Wel dienen zij bij de
competitieleiding aan te geven welke tekortkomingen er zijn. Dit zal dan ook naar de
overige verenigingen gecommuniceerd worden.
09. Het speelveld dient tenminste anderhalf uur beschikbaar te zijn voor het inspelen en de
wedstrijd. Een wedstrijd moet aanvangen tussen 19:30 en 21:45 uur (de zaal dient dan vanaf
19:15 respectievelijk 21:30 uur beschikbaar te zijn voor het inspelen).
10. Als speeldagen gelden maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. De vrijdag, zaterdag of
zondag mogen niet als vaste speeldag worden gebruikt. Alleen wanneer teams onderling
besluiten om een uitgestelde wedstrijd op een van deze 3 dagen te spelen is dat akkoord.
11. De thuisspelende vereniging zorgt voor een deskundige scheidsrechter, een teller, de
wedstrijdbal, voldoende inspeelballen en telbord.
12. Een scheidsrechter mag niet tevens coach zijn.
13. Alleen bij aanvang van de wedstrijd wordt getost. Bij de 3e set vindt halverwege, (na 13
punten) een veldwisseling plaats; tenzij anders wordt afgesproken.
Teamsamenstelling
14. Voor aanvang van de competitie dient de teamsamenstelling middels het verstrekte formulier
bij de competitieleiding bekend te zijn. Elk team bestaat uit tenminste 6 spelende speelsters.
15. NeVoBo speelsters zijn in principe niet toegestaan. In overleg met de competitieleiding kan
er een uitzondering gemaakt worden.
16. Een speelster moet vóór de aanvang van de competitie minimaal 18 jaar zijn.
17. Een speelster mag bij twee verschillende verenigingen spelen en dus ook ingeschreven
staan. Er mag maximaal 1 klasse verschil zitten tussen de twee teams waar de speelster voor
ingeschreven staat.
18. Er mogen incidentele wijzigingen gedaan worden in de teamsamenstelling tot 31 december
van het lopende seizoen. (niet hele team). Hierna is alleen bij hoge uitzondering verandering
mogelijk. Een verandering dient altijd doorgegeven te worden aan de competitieleiding.
Een nieuw lid mag direct meespelen mits wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden:
• zij is opgegeven aan de competitieleiding
• de datum van 1 maart in het lopende seizoen is nog niet bereikt
19. Een speelster uit een lagere klasse mag worden opgesteld in een hogere klasse. Een
speelster uit een hogere klasse mag in een lagere klasse spelen indien vóór de wedstrijd
toestemming is gevraagd aan de aanvoerster van de tegenpartij, welke bevoegd is dit te
weigeren.
Wedstrijden
20. De namen van de speelsters en de bijbehorende teamnummers van de speelsters dienen voor
aanvang van de wedstrijd ingevuld te worden en door de tegenstander voor akkoord
afgetekend te worden. Zodra de wedstrijd is begonnen, ook al is de lijst met speelsters niet
afgetekend, kan er geen bezwaar meer gemaakt worden tegen meespelen van andere
speelsters (b.v. speelster uit een hogere klasse).
21. De aanvoersters zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd en tekenem
hiervoor, na afloop van de wedstrijd, op het wedstrijdformulier. Gaat men niet akkoord dan
dient de reden hiervan vermeld te worden. Opmerkingen op het wedstrijdformulier dienen
door de beide aanvoersters te worden ondertekend. De scheidsrechter dient voor “gezien” te
ondertekenen. TIP: maak een foto van het wedstrijd formulier en stuur deze zo spoedig
mogelijk naar de wedstrijdleiding.

22. In geval van fraude (b.v. naam van speelster is niet aangemeld bij wedstrijdleiding of er is
bij een speelster een lagere klasse ingevuld) wordt de uitslag 3-0 en de in die wedstrijd
verkregen setstanden zo omgedraaid, dat de 3-0 klopt.
23 . In tegenstelling tot de NeVoBo moet een team spelen als er 5 speelsters in de zaal
aanwezig zijn.
24. De thuisspelende vereniging zorgt ervoor, dat de uitslag z.s.m., doch in ieder geval binnen
twee dagen wordt ingevuld op de website van de competitie. Het invullen van de uitslag mag
ook door het uit spelende team gedaan worden.
25. Op het wedstrijdformulier wordt de uitslag tweemaal ingevuld en dus ook tweemaal
getekend door zowel de beide aanvoerdsters en de scheidsrechter. Onderste deel van het
wedstrijdformulier is voor het uitspelende team. De aanvoerdsters bewaren ieders een
getekend deel van het wedstrijdformulier, zodat de wedstrijdleiding, indien daar aanleiding
toe is, kan opvragen.
De wedstrijdformulieren moeten ten minste bewaard worden tot en met de
contactvergadering.
Inschrijfgeld en boetes
26. Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50 per team en dient 1 november van het lopende seizoen
voldaan te zijn. Bij te late betaling zal er een betalingsherinnering worden verzonden en
wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht.
27. Indien een team zich terugtrekt is het team verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld
(€ 27,50). Voor het navolgende seizoen kan het team zich wel inschrijven, maar het geen
rechten ontlenen uit voorgaande klassenindeling
28. Boetes:
a. Voor het terugtrekken van teams wordt per team een boete opgelegd van € 45,00.
b. Voor het onjuist of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier wordt een boete
worden opgelegd van € 2,50 per onjuist of onvolledig ingevuld wedstrijdformulier.
c. Voor het niet of niet tijdig invullen van de uitslag op de website wordt een boete
opgelegd van € 2,50
d. Voor het niet kunnen vermelden van de setstanden, mocht de wedstrijdleiding hierom
vragen, wordt een boete opgelegd van € 2,50
29. Bij het NIET voldoen van de bedragen vernoemd onder punten 26, 27 en 28 voor het einde
van de lopende competitie, kunnen ALLE teams van de desbetreffende vereniging NIET
meer inschrijven voor het volgende seizoen.
Algemene zaken
30. Iedere scheidsrechter en deelneemster aan de Nuvoc Dames Recreatie Competitie dient
op de hoogte te zijn van de inhoud van dit wedstrijdreglement. De contactpersonen
van de verenigingen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding binnen hun vereniging.
31. In alle gevallen waarin bovengenoemde reglementen niet voorzien beslist de
competitieleiding zonodig in overleg met de geschillencommissie.

