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spelregel

Spelregels
Met ingang van seizoen 2017
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Kenmerken van het volleybalspel
Teams
Zichtbare onderkleding moet dezelfde kleur zijn als het uniform.
Aanvoerder
Uitleg te vragen over de toepassing of interpretatie van de spelregels. Wanneer de
aanvoerder niet tevreden is met de verklaring moet deze direct aan de 1e
scheidsrechter kenbaar maken dat hij een Protest Protocol wil initiëren.
Als de aanvoerder eerder aan de 1e scheidsrechter heeft kenbaar gemaakt dat hij
een Protest Protocol wilde initiëren en dit is op het moment van aanvragen niet
succesvol afgerond, mag hij dit na afloop van de wedstrijd als zodanig bevestigen
en als een protest op het wedstrijdformulier noteren
Opbouwen van het spel
De teller(s) moeten de juiste service volgorde aangeven en eventuele onjuiste
speler corrigeren voordat de scheidsrechter fluit voor de service.
Spelen met de bal
Nieuw; Wanneer de bal de antenne raakt na gelijktijdig aanraken van de bal boven
het net, dan wordt de rally overgespeeld.
Simultaan contact: De bal mag meerdere delen van het lichaam raken mits dat het
contact simultaan plaatsvindt.
Opeenvolgende aanrakingen
Bij de eerste aanraking van een team, mits het niet bovenhands met vingers, mag
de bal meerdere keren geraakt worden mits dit plaatsvindt tijdens een actie. Als de
eerste aanraking van een team bovenhands met vingers is gespeeld mag de bal de
vingers/handen niet opeenvolgend raken, zelfs niet wanneer het een actie betreft.
Regel verwijderd. Is nu verwerkt in de bovenstaande regel.
Het is fout als het net tussen de antennes door een speler aangeraakt wordt
tijdens de actie van het spelen van de bal. Onder andere opspringen, aanraken van
de bal (alsook een poging daartoe), veilig neerkomen en klaar zijn voor een nieuwe
actie worden als actie van het spelen van de bal aangemerkt.
Spelers die dicht bij de bal staan als deze wordt gespeeld en die de bal proberen te
spelen worden geacht de bal te spelen tijdens een spelactie.
De 1e scheidsrechter geeft toestemming voor de service nadat hij gecontroleerd
heeft dat beide teams klaar staan om te spelen en dat de serveerder in het bezit is
van de bal.
Een speler maakt een scherm door op het moment van de
service de armen te bewegen, te springen, zich zijdelings te bewegen, enz. tijdens
het uitvoeren van de service om de serveerder en de baan van de bal aan het zicht
te onttrekken.
Tijdens alle reguliere spelonderbrekingen (inclusief technische time outs) en tussen
de sets moeten de spelers naar hun spelersruimte gaan.
1e scheidsrechter
Aanvullende taak; De geserveerde bal en de 3e aanraking die over of buiten de
antenne aan zijn/haar kant passeert.
Toevoeging; Als de 1e scheidsrechter hier niet toe instaat is.
2e scheidsrechter
De geserveerde bal en 3e aanraking die over of buiten de antenne om passeert
aan zijn/haar kant van het veld.
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Tekening 7 Tabel van maatregelen bij wangedrag en spelophouden
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