
Beste voetvolleyers, 
 

Vrijdagavond 21 augustus 2020 is het 1e Zegse Voetvolleytoernooi, op het dorpsplein te 
Zegge. 

 
Hierbij geven wij de belangrijkste informatie en spelregels. 

 
De wedstrijden beginnen om 19:00 uur en de finale ligt rond ± 22:15 uur. 

Alle teams dienen om 18:45 uur aanwezig te zijn, op het dorpsplein. 
 

Er wordt eerst gespeeld in een groepsfase, waarna het toernooi verder gaat in een knock-

outfase. De teams worden verdeeld over 2 groepen. De duur van een wedstrijd is 10 

minuten, zorg dat u tijdig klaarstaat bij uw speelveld voor aanvang van de wedstrijd. 

 

Belangrijkste spelregels: 

- Een team bestaat uit 3 veldspelers + eventueel 2 wisselspelers (meer dan 2 wisselspelers is 

niet toegestaan); 

- Minimale leeftijd voor deelname aan dit toernooi is 14 jaar; 

- De opgegeven spelers per team mogen niet wisselen van team tijdens het toernooi; 

- Elk team moet minimaal 2 keer een scheidsrechter/teller regelen voor een 

wedstrijd; 

- Teams die te laat bij aanvang wedstrijd op het veld staan, beginnen met 4 punten 

achterstand; 

- Een serveerder mag maximaal 3 opeenvolgende punten scoren en moet de service 

doorgeven aan een teamgenoot; 

- Als de bal tijdens het serveren het net raakt en eroverheen komt, gaat het spel 

gewoon door; 

- De bal moet vanaf de grond worden geserveerd; 

- Er mag enkel en alleen op blote voeten worden gespeeld (vooraf gemeld uitzonderingen 

worden toegestaan); 

- De bal mag nooit worden opgevangen of gespeeld met de armen of handen; 

- De lijnen horen bij het veld, derhalve is een bal op een lijn een punt; 

- In 1 beurt maximaal 4 balcontacten per team; 

- In 1 beurt maximaal 2 balcontacten door één persoon; en 

- De scheidsrechter/teller heeft het laatste woord tijdens de wedstrijd, de 

organisatie in alle gevallen. 

 

Sportiviteit , gezelligheid en veiligheid staan tijdens dit toernooi en dit beachweekend 

voorop! 

 

  



Puntentelling groepsfase: 

- Gewonnen wedstrijd = 2 punten; gelijkspel = 1 punt; verloren wedstrijd = 0 punten; 

- Bij gelijk aantal punten wordt gekeken naar het puntensaldo; en 

- Bij gelijk aantal punten en puntensaldo, dan wordt gekeken naar meeste punten 

voor. 

Hierbij hopen wij jullie alvast voldoende informatie te hebben gegeven en wensen iedereen 

een sportief, gezellig en veilig toernooi toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Activiteitencommissie v.v. DIOZ 

 

 

Ps. Het gebruik van eigen etens- en drinkwaren wordt niet op prijs gesteld. Denk hierbij 

aan onze sponsors van dit beachweekend. 


