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VOLLEYBALTOERNOOI 2015 
 
 

Schinveld, mei 2015 
Beste sportvrienden, 
 
Voor de 31e keer organiseert Gymnastiekvereniging Olympia Keep Fit Combinatie haar 
jaarlijks internationaal volleybaltoernooi. 
Het toernooi vindt plaats op ZONDAG 6 september a.s., vanaf 10.30 uur in het Burge-
meester Adamssportpark, gelegen aan de Mariabergstraat te Schinveld. 
 
Recreatieve teams kunnen deelnemen in de volgende klassen: 
- Algemeen  : heren of gemengd  

- Schinveldse groepen-verenigingen 
*
 : gemengd 

 
Graag stellen wij u in de gelegenheid, door middel van bijgevoegde briefkaart, voor ons 
toernooi in te schrijven. Op de achterzijde van deze brief is het wedstrijdreglement vermeld. 
Indien u deelneemt, dient u, tegelijkertijd met de retournering van de briefkaart, per team  
€ 20,- inschrijfgeld over te maken op onderstaand rekeningnummer: 
 

NL70INGB0005998016, t.n.v. GV Olympia KFC Schinveld,  
o.v.v. Volleybal 2015 en de naam van de groep/vereniging. 

 
Elk team dient een scheidsrechter en teller beschikbaar te stellen. Dit kunnen uiteraard twee 
spelers zijn. De namen dienen op de briefkaart te worden vermeld. 
Gezien de naderende vakantieperiode zien wij uw inschrijving graag zo spoedig mogelijk 
tegemoet, doch vóór 22 augustus a.s. 
Te zijner tijd zullen wij u nadere informatie over ons toernooi doen toekomen. 
 
Wij wensen u alvast een ontspannen en fijne vakantie toe en hopelijk tot ziens op zondag 6 
september a.s. in Schinveld. 
 
 
LET OP: het is ook mogelijk om u aan te melden via het digitale formulier dat u kunt 
vinden op onze website www.gvolympiakfc.nl. 
 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Het bestuur 
 
Bijlagen: 
1. Wedstrijdreglement 
2. Inschrijfkaart 

 
 
 
*= Deze klasse is speciaal voor Schinveldse teams, die niet regelmatig volleybal spelen. Geoefende Schinveldse teams dienen 
dus in te schrijven voor de klasse “Algemeen”. 

http://www.gvolympiakfc.nl/
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WEDSTRIJDREGLEMENT 
01. Het toernooi staat open voor recreatieve groepen en verenigingen, waarvan de teams geen 

spelers( m/v) mogen bevatten, die in NEVOBO verband competitie spelen. 
 
02. Er wordt gespeeld volgens de reglementen en spelregels van de NEVOBO, tenzij het hier 

gepubliceerde reglement anders beslist. 
 
03. Alle wedstrijden duren 20 minuten (2 maal 10 minuten). Direct na het fluitsignaal, einde 1

ste
 set, 

dient onmiddellijk gewisseld te worden. 
 
04. De stand na 10 minuten bepaalt de setwinst. Bij een gelijke setstand worden de punten gedeeld. 

Er wordt gespeeld volgens het “rallypoint-systeem”, dus ieder punt telt, ongeacht wie de opslag 
heeft. 

 
05. Per setwinst wordt 1 wedstrijdpunt toegekend. De einduitslag wordt bepaald door het aantal 

wedstrijdpunten.  
 
06. Bij gelijke eindstand is het puntensaldo doorslaggevend. Indien dit gelijk is, is het resultaat van de 

onderlinge wedstrijd bepalend.  
 
06. Time-outs zijn niet toegestaan. 
 
07. Per set mogen maximaal 2 spelers(m/v) van een team worden gewisseld. 
 
08. Een speler(m/v) mag slechts in één team uitkomen. 
 
09. Het eerstgenoemde team heeft de keuzen tussen opslag en veldzijde. 
 
10. Ieder team is verplicht 1 scheidsrechter en 1 teller te leveren. 
 Deze zijn verplicht zich voor de aanvang van de wedstrijden te melden bij de toernooileiding. 
 
11. De beslissingen van de scheidsrechters en de toernooileiding zijn onherroepelijk. 
 
12. Een team, dat niet binnen 5 minuten na oproep op het speelveld aanwezig is, heeft de wedstrijd 

met 2 maal 15 : 0 verloren. 
 
13. Ieder team dient 10 minuten voor de aanvang van hun wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. Elke 

teamleider(m/v) is verplicht zich onmiddellijk na hun eerste aankomst op het veld bij de 
toernooileiding te melden. 

 
14. Het inschrijfgeld bedraagt per team € 20,-. 
 

15. Een gemengd team moet bestaan uit minimaal 2 dames. Is er maar 1 dame, dan dient er te 
worden gespeeld met 5 spelers. 

 

16. De organisatie neemt geen verantwoording t.a.v. verwondingen en ongevallen, beschadigingen of 
het zoekraken van eigendommen voor haar rekening. 

 

17. Op punten, waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 
 

 
                                            
 


