
 

Wedstrijdreglement WIK Beachvolleybaltoernooi  

1. Arbitrale protesten worden niet in behandeling genomen. In alle gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.  

2. Alle wedstrijden hebben de duur van 11 min., wissel van speelhelft na 5,5 min. De eindstand na 5,5 
min. is tevens de uitslag van de 1e set. Er wordt gelijk verder gegaan met de 2e set. Elke gewonnen 
set levert 1 punt op. Bij een gelijke stand krijgen beide teams een 1/2 punt per set. In geval van 
gelijke stand in de poule is het puntensaldo doorslaggevend, is ook dit gelijk dan is de onderlinge 
wedstrijd bepalend voor de eindstand.  

3. Het eerstgenoemde team heeft de opslag. De wedstrijdbriefjes worden vooraf door de 
scheidsrechters opgehaald bij de omroeptoren en aan het einde van de wedstrijd weer ingeleverd. 
Schrijf- en fluitmateriaal hangt op de velden, svp deze terug hangen na gebruik.  

4. De veldafmetingen bedragen 6x6 meter per speelhelft.  

5. Schoeisel is niet toegestaan.  

6. Er wordt gespeeld zonder time-outs.  

7. Per set mogen slechts 3 spe(e)l(st)ers in het veld staan. Een eventuele wisselspeler draait in op de 
achterpositie.  

8. Bij de mixpoule staat er altijd 1 dame in het veld.  

9. Bij de mixpoule is het de heren niet toegestaan om te smashen met sprong. , 

10. Bij het eindsignaal is de set afgelopen, de rally wordt niet uitgespeeld.  

11. Indien een team 2 min. na aanvang van de wedstrijd niet compleet is dan is de set verloren met 
15-0. Indien na 5,5 min. nog niet begonnen kan worden is de 2e set ook met 15-0 verloren.  

12. Wij vinden veiligheid in het veld (en daarbuiten) heel belangrijk. Daarom vragen wij om het 
alcoholgebruik voor en tijdens de wedstrijden te beperken. 

13. Als team sta je definitief ingeschreven zodra je het verschuldigde bedrag naar WIKBEACH hebt 
overgemaakt én van de organisatie een bevestigingsmail hebt ontvangen. Bij afmelding van een team 
vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.  

 

 


