
Beachvolleyers 
 
     Zondag  29 augustus 2021 is het  25ste  Zegse Beachvolleybaltoernooi, op het dorpsplein te Zegge. 
 

                                            
Hierbij geven wij de belangrijkste spelregels + wedstrijdschema’s. 

 
De wedstrijden beginnen om 11:00 uur en de finales liggen rond ± 18:00 uur. 

Alle teams dienen om 10:45 uur aanwezig te zijn, bij café Kerkzicht. 
 

Het inschrijfgeld wordt vooraf online bij aanmelding betaald, dit bedraagt € 30,- per team. 
  
Er wordt gespeeld in 3 aparte poules : 1 heren, 1 dames en 1 mixed.   Elk team zal deze dag 6 wedstrijden spelen. 
De duur van 1 wedstrijd is 10  minuten, zorg dat u tijdig klaarstaat bij uw speelveld voor aanvang van de wedstrijd. 
 
I.v.m. COVID- 19 vragen wij dit jaar hier sportief mee om te gaan. Ons actueel beleid en verwijzing naar de door de 
Rijksoverheid gestelde maatregelen zijn terug te vinden op: www.beachweekend.nl. 
 
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. 
 

- vereniging of bedrijfsteams zullen compleet of in combinatie moeten bestaan uit leden of werknemers   
     

- mixed teams moeten altijd een dame of heer in het veld hebben staan ( 3 heren in het veld is 1 punt voor tegenpartij en 

service naar tegenpartij, dame moet direct terug in het veld ) 
 

- de opgegeven spelers per team mogen niet wisselen van team tijdens het gehele toernooi 
 
- elk team dat voorop staat op het wedstrijdschema moet een teller regelen voorafgaand aan hun wedstrijd op 

het veld waar zij daarna moeten spelen.  
 

- teams die te laat bij aanvang wedstrijd op het veld staan, beginnen met 4 spelpunten achterstand 
 

- een serveerder mag maximaal 3 opeenvolgende service of spelpunten scoren en moet dan de service 
doorgeven aan zijn teamgenoot 

 
- als de bal tijdens het serveren het net raakt en eroverheen komt gaat het spel gewoon door 

 
- er mag enkel en alleen op blote voeten worden gespeeld ( vooraf gemelde uitzonderingen worden toegestaan) 

 
- de bal mag nooit opgevangen of gespeeld worden met het hoofd, benen of voeten 

 
- in 1 beurt maximaal  3  keer overspelen, naar elkaar 

 
- de scheidsrechter heeft het laatste woord tijdens de wedstrijd, de organisatie in alle gevallen 

 

sportiviteit en gezelligheid staan tijdens dit toernooi en deze dag voorop 
 
Puntentelling : 

- gewonnen wedstrijd = 2 punten ; gelijkspel = 1 punt ; verloren wedstrijd = 0 punten 
- bij gelijk aantal punten wordt gekeken naar het totaal verschil tussen voor en tegen scores 
- zou ook hier een gelijke score zijn dan is diegene met het meest totaal aantal scores de winnaar 

 
De finale wordt gespeeld door diegene die de meeste wedstrijden heeft gewonnen in een reeks van 6 wedstrijden in 
hun poule. Om uit te maken wie uiteindelijk de eindwinnaar wordt in hun poule. Finalewedstrijden duren 15 minuten 
(naar 7,5 min. wisselen van speelveld) 

 
Hierbij hopen wij jullie alvast voldoende informatie te hebben gegeven en wensen iedereen veel sportief plezier toe. 

                                             

            Tot ziens,  organisatie : “Tamboerkorps St. Cecilia Zegge”     (vragen bel dan: Erik Pesman mobiel 06-22409851) 

 

p.s. Het gebruik van eigen etens en drinkens waren wordt niet op prijs gesteld. Denk hierbij aan onze sponsors voor dit evenement.                          
Barbeque of grill-en is niet toegestaan op het dorpsplein. 


