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3.0

Algemeen

3.01.1

Opbouw

3.0.1.1

De bepalingen in dit reglement zijn, tenzij anders vermeld, van toepassing voor door
de Nevobo georganiseerde competitiewedstrijden en kampioenschappen van de
speelvormen Volleybal, Beachvolleybal en Zitvolleybal.

3.0.1.2

Per speelvorm en per competitiesoort of kampioenschap is een apart hoofdstuk
gemaakt. Dat specifieke hoofdstuk vormt tezamen met dit hoofdstuk 3.0 (Algemeen)
het reglement voor die competitie of dat kampioenschap.

3.0.1.3

De bijzondere bepaling voor een competitie of kampioenschap gaat altijd boven de
algemene bepaling in dit reglement.

3.01.2

Grondregels

3.0.2.1

In het wedstrijdreglement worden de volgende afkortingen gehanteerd:
• CEV:
• CMV:
• ECVD:
voor

Confédération Européenne de Volleyball (Europese Volleybalbond);
Cool Moves Volley;
European Committee Volleyball for Disabled (Europese Volleybalbond

mensen met een lichamelijke beperking);
• FIVB:
Fédération Internationale de Volleyball (Wereld Volleybalbond);
• WOVD: World Organisation Volleyball for Disabled (Wereldvolleybalbond voor
mensen met een lichamelijke beperking).
3.0.2.2

De wedstrijden worden gespeeld volgens door de Nevobo uitgegeven spelregels:
•
•
•
•

volleybal:
beachvolleybal:
zitvolleybal:
CMV:

Internationale Spelregels van de FIVB;
Internationale Spelregels van de FIVB:
Internationale Spelregels van de WOVD;
Spelregels Cool Moves Volley van de Nevobo.

Indien de Nevobo richtlijnen en commentaren heeft vastgesteld, zijn deze op de
betreffende speelvorm van toepassing.
3.0.2.3

Behalve waar dat uitdrukkelijk in een reglement is vermeld, mag er niet met mannen
en vrouwen in één team worden gespeeld. Er wordt alleen gespeeld tegen teams
van hetzelfde geslacht.
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3.0.2.4

Ten behoeve van de jeugdcompetities en jeugdkampioenschappen worden
speelgerechtigde leden, die op 30 september niet ouder zijn dan 17 jaar, aangeduid
als jeugdleden. Zij worden, met als ijkdatum 30 september, voor het dan begonnen
seizoen ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Jeugd A:
Jeugd B:
Jeugd C:
CMV niveau 6:
CMV niveau 5:
CMV niveau 4:
CMV niveau 3:
CMV niveau 2:
CMV niveau 1:

16 of 17 jaar;
14 of 15 jaar;
12 of 13 jaar;
11 jaar;
10 jaar
9 jaar
8 jaar
7 jaar
6 jaar.

juni 2014

3.0.2.5

De manager Wedstrijdzaken is als Organisator verantwoordelijk voor de organisatie
van alle volleybalwedstrijden, tenzij bij reglement anders is bepaald.

3.0.2.6

Voor bepalingen in dit hoofdstuk die gelden voor regionaal niveau, is de
regiomanager verantwoordelijk.

3.0.2.7

De wedstrijden worden uitsluitend gespeeld in speelzalen die voldoen aan de door
de Organisator bij leidraad opgestelde eisen. Na een verzoek daartoe kan de
Organisator dispensatie verlenen. Deze dispensatie is geldig voor één seizoen en is
gekoppeld aan het speelniveau.

3.0.2.8

Jaarlijks, vóór 1 april, publiceren de in het Wedstrijdreglement genoemde
Organisatoren van de competitie de bij de wedstrijdkalender behorende
prioriteitenlijst. Indien voor een team meer dan één wedstrijd op dezelfde dag is
gepland, wordt de hoger geplaatste wedstrijd in de prioriteitenlijst gespeeld en zal,
op tijdig verzoek, voor de andere wedstrijd uitstel worden verleend.
juni 2014

3.0.2.9

Teamofficials moeten lid zijn van de Nevobo en zich bij de wedstrijd kunnen
legitimeren met hun lidmaatschapskaart en bij ontbreken daarvan met een geldig
legitimatiebewijs.
december 2010

3.0.2.10

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, een Nederlands
rijbewijs en een Europese of Nederlandse identiteitskaart.
december 2010

3.0.2.11

Strafzaken in de zin van artikel 4.3.1.1 van het Reglement Strafzaken, voortvloeiende
uit de wedstrijden als bedoeld in artikel 3.0.1.1, worden voorgelegd aan het
bevoegde orgaan, overeenkomstig de bepalingen gesteld in het Reglement
Strafzaken.
juni 2012
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3.01.3

Procedures en maatregelen bij overtreding van het
wedstrijdreglement

3.0.3.1

De Organisator is bevoegd maatregelen op te leggen in de vorm van boetes dan wel
administratieve maatregelen.

3.0.3.2

De genoemde maatregelen zijn de maximum maatregelen en boetes. Er zal bij het
bepalen van de op te leggen maatregel rekening worden gehouden met de ernst van
de zaak en met de omstandigheden waaronder deze plaatsvond.

3.0.3.3

Waar in dit reglement wordt gesproken over boetes of administratieve maatregelen,
wordt voor de hoogte van deze boetes verwezen naar de categorieën die zijn
genoemd in artikel 2.6.1.2 van het Huishoudelijk Reglement.
juni 2014

3.0.3.4

Op alle te nemen maatregelen ingevolge dit Wedstrijdreglement is de bezwaar- en
beroepsprocedure van toepassing als omschreven in paragraaf 2.6.3 van het
Huishoudelijk Reglement.

3.01.4

Vergoeding van kosten

3.0.4.1

Indien een wedstrijd geen doorgang vindt door nalatigheid van de Organisator of
door het niet aanwezig zijn van een door de Organisator aangewezen
scheidsrechter, worden de kosten, gemaakt door de betreffende verenigingen
vergoed door de Organisator.
juni 2014

3.0.4.2

Indien naar aanleiding van een overtreding van (een lid van) een vereniging een
wedstrijd opnieuw is vastgesteld, is de vereniging aansprakelijk voor de huurkosten
van de speelzaal en reiskosten van de tegenstander en scheidsrechter voor de
opnieuw vastgestelde wedstrijd.
Kosten die ingevolge de artikelen 3.0.4.1 en 3.0.4.2 moeten worden vergoed,
kunnen alleen betrekking hebben op relevante kosten voor die wedstrijd. Hierbij
geldt bij een vergoeding van:
• reiskosten: de kilometers tussen plaats van vestiging van de vereniging en de
speelplaats volgens de regeling van de Nevobo inzake de kilometervergoeding
voor het aantal personen dat op het wedstrijdformulier staat vermeld;
• huurkosten van de speelzaal: onder indiening van bewijzen dat de kosten zijn
gemaakt;
• reis- en verblijfkosten van de scheidsrechter(s);
De kosten dienen rechtstreeks bij de Organisator te worden geclaimd, onmiddellijk
na het spelen van de opnieuw vastgestelde wedstrijd. Deze toetst de redelijkheid
van de kosten, betaalt deze en berekent ze door aan de veroorzaker.
juni 2011
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3.0.4.3

De vergoeding van de reiskosten en verblijfkosten van de namens de Nevobo bij
wedstrijden en kampioenschappen aangewezen officials wordt door de Organisator
jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd.

3.01.5

Recht van vrije toegang tot wedstrijden

3.0.5.1

Officials van de FIVB en CEV hebben op vertoon van hun legitimatiekaart vrije
toegang tot alle in Nederland georganiseerde volleybalwedstrijden.

3.0.5.2

De spelers en maximaal vijf personen teambegeleiding hebben vrije toegang tot de
accommodatie, waarin de wedstrijd wordt gespeeld.

3.0.5.3

Het Bondsbestuur bepaalt bij richtlijn de toegangsregeling voor wedstrijden in
Nederland.

3.01.6

Slotbepalingen

3.0.6.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

3.0.6.2

Dit reglement is van toepassing op alle andere hoofdstukken van het
Wedstrijdreglement.

juni 2014

Hoofdstuk 3.0 van het Wedstrijdreglement is voor het eerst vastgesteld in juni 2007 en voor
het laatst gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de bondsraadvergadering van 21 juni 2014 te
Nieuwegein.
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