Veranderingen Spelregels en HIA 2018-2019
Eredivisie

Rood is nieuw
spelregel
Spelregels
Opmerking
De spelregels 2018-2019 zijn voorzien van Hyperlinks en aangepast aan de nieuwe huisstijl van de
Nevobo
1.4.5
CEV regel
Warming-up ruimte.
De warming-up ruimtes, groot ongeveer 6m bij 2m, bevinden zich
achter de spelersbanken.
Aangepast
De warming-up ruimte mag ook afgebakend worden door middel van
een mat (of ander materiaal) van ongeveer 6m bij 2m.
commentaar
1.4.6
CEV regel.
Strafruimte.
De strafruimtes, groot ongeveer 1m bij 1m, bevinden zich buiten de
Zie ook
vrije zone in het verlengde van de achterlijn achter de spelersbank en tekening 1b
warming-up ruimte van elk team. Zij worden begrensd door een 5cm
brede rode lijn. In deze ruimte worden twee stoelen geplaatst.
Aangepast
De strafruimte mag ook afgebakend worden door middel van een mat
(of ander materiaal) van ongeveer 1m bij 1m
commentaar
2.2
Het net is 1m breed en 9.50 tot 10m lang (met 25 tot 50cm ruimte aan Aanpassing
iedere buitenkant van de zijbanden), is gemaakt van zwart materiaal en i.v.m. de
heeft vierkante mazen van 4,5 tot 10 cm.
productie
van netten
e
2.2
1 commentaar:
Aanpassing
Op de boven- en onderrand van het net mag reclame zijn
i.v.m. de
aangebracht. Er mag eventueel ook óp het net reclame worden
productie
aangebracht. De mazen van het net mogen, bij die reclame op het net, van netten
dan niet minder zijn dan 4,5x4,5 cm.
3.2
Alle 5 wedstrijdballen en 2 reserve ballen, die…..
CEV regel
4.3.3
De shirts van de spelers moeten genummerd zijn van 1 tot en met 22.
CEV regel
5.1.2.2
Alle gevolgen die daarna ontstaan zijn, zoals spelerwissels, komen dan
Aangepast
te vervallen. Time-outs en officiële waarschuwingen gegeven aan het
commentaar
team en maatregelen die opgelegd zijn en genoteerd zijn in de tabel
door FIVB
van maatregelen blijven gehandhaafd.
7.2.1
Commentaar:
Aangepast
Het gelijktijdig inspelen aan het net vindt plaats op het eigen
commentaar.
speelveld. Het is niet toegestaan dat door de teams
Alleen
aangegooid/geslagen wordt vanaf het speelveld van de
tekstueel.
tegenstander naar de eigen speler(s). Dit kan alleen indien er apart
wordt ingespeeld.
7.4
2e Commentaar
Nieuw
Het aanraken van de vrije zone met (een deel) van de voet of enig
commentaar
ander lichaamsdeel is op het moment van de service verboden.
Aanpassing
door FIVB
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7.5.4.2

7.7.2

11.2.2.2

11.3.1

16.2.2

Het aanraken van het speelveld van de tegenstander op het moment
van de service is toegestaan overeenkomstig regel 11.2.2.1
Commentaar:
 Zie regel 7.7.2. (correctie van een opstellingsfout of andere fouten
is alleen vóór het einde van de lopende set mogelijk)
Commentaar:
 Nadat de scheidsrechter het eindsignaal van een set en het
bijbehorende teken T11 (9) heeft gegeven, kunnen de
consequenties naar aanleiding van een alsnog geconstateerde
opstellingsfout of andere fouten niet meer worden uitgevoerd.
Wordt in de theoretisch denkbare situatie de opstellingsfout nog
gelijktijdig met het eindsignaal opgemerkt, dan mag deze fout
alsnog worden bestraft.
Commentaar
Indien, in dit geval, de voeten geheel boven het speelveld van de
tegenstander komen, maar het speelveld niet raken en de
tegenstander niet wordt gehinderd, is dit niet fout.
2e Commentaar
Wanneer een speler na een groepsblok stabiel is geland, maar door
toedoen van een medeblokkeerder het net raakt, is dit fout. Het
groepsblok wordt als een geheel gezien zijnde de actie om de bal te
spelen waarbij het aanraken van het net tussen de antennes niet is
toegestaan.
Commentaar:
 Indien een waarschuwing voor spelophouden wordt gegeven
vanwege een onjuist verzoek of een onreglementaire spelerwissel,
moet eerst een voltooide rally gespeeld worden voordat een nieuw
verzoek voor een reglementaire spelonderbreking door hetzelfde
team gehonoreerd kan worden.

Aanpassing
commentaar
Aangepast
commentaar

Nieuw
commentaar
Aanpassing
door FIVB
Nieuw
commentaar
Aanpassing
door FIVB
Aanpassing
door FIVB

Tekening 1A: Wedstrijdruimte/controle ruimte is de CEV tekening
Tekening 1B: Speelruimte is aangepast aan CEV tekening
HIA
3.2
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De 2e scheidsrechter neemt de wedstrijdbal(len) in zijn bezit voor
2 reserve
e
aanvang van de wedstrijd. Samen met de 1 scheidsrechter worden de 5 ballen
wedstrijdballen en de 2 reserveballen gecontroleerd. Tijdens de
wedstrijd is de 2e scheidsrechter verantwoordelijk voor de
wedstrijdbal(len) en voor de teruggave ervan na afloop van de wedstrijd
aan de verantwoordelijke van de wedstrijdleiding.
De 1e scheidsrechter voorziet de bal(len) ter herkenning van een paraaf
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of een ander kenmerk. Tenzij de ballen al als zodanig als wedstrijdbal
herkenbaar zijn.
20.2
Scheidsrechters moeten dit onderscheid niet negeren. Als een teamlid
zich te buiten gaat aan beledigende of agressieve benadering van
officials, tegenstanders, eigen teamleden of toeschouwers, moet de 1e
scheidsrechter de tabel van maatregelen strikt toepassen. Hierbij zou de
1e scheidsrechter zich wel moeten bedenken welke consequenties er
volgen bij het geven van een rode kaart aan het einde van een set of
wedstrijd. Soms is het verstandiger een vorm van wangedrag te
bestraffen met rood en geel in één hand of in twee handen apart, zodat
het team zélf de set of de wedstrijd kan beëindigen en niet de
scheidsrechter. De show gaat ………
28.15
Het scheidsrechtersteken T11 (24) (bal geraakt) wordt altijd gebruikt als
de bal “uit” gaat aan de zijde van de speler die de bal het laatst
aanraakte, ongeacht of de bal “uit” ging na één, twee of drie keer
spelen door dat team. Als een bal na een aanvalsslag tegen de netrand
aankomt en daarna uit gaat, zonder het blok van de tegenstander te
hebben geraakt, dan is de bal “uit”. De scheidsrechter dient dan
onmiddellijk de speler aan te wijzen die de aanval uitvoerde. Als, in
hetzelfde geval, het blok wel geraakt wordt en de bal gaat daarna “uit”
aan de kant van de aanvaller dan is het handsignaal “bal uit” en dienen
de blokkeerders aangewezen te worden.
Wedstrijdprotocol voor de Officials
30
Vijf-Ballen-Systeem
minuten
Het vijf-ballen-systeem werkt als volgt:
voor
Er moeten ruim vóór aanvang van de wedstrijd 7 goedgekeurde
aanvang
wedstrijdballen ……..
m
n
De aanwezigheid van 2 sets wisselbordjes (1 tot en met 22) is verplicht.
Er mag geen shirtnummer hoger dan 22 gebruikt worden.

Aanvulling
door CEV

Aanvulling
door FIVB

Aanpassing
aan 2
reserve
ballen
Aanpassing
CEV

Taakgroep Spelregels
juni 2018
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