Veranderingen Spelregels 2019-2020
Zitvolleybal

spelregel

Opmerking

Spelregels Zitvolleybal
In het rood zijn de nieuwe veranderingen
1.5
De temperatuur mag niet lager zijn dan 16C en
niet hoger dan 26C.
2.2

2.4

4.3.3.1
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1e commentaar:
Op de boven- en onderrand van het net mag reclame zijn aangebracht.
Er mag eventueel ook óp het net reclame worden aangebracht. De
mazen van het net mogen, bij die reclame op het net, dan niet minder
zijn dan 4,5x4,5 cm.
2e commentaar
Het is in de eerste en tweede divisie niet toegestaan dat er een staaf
(hout, glasfiber of een buigzame staaf van een ander materiaal)
onbeschermd aan de zijkant van het net zit.
Wanneer het net meer dan 9 m lang is, zijn netten met houtenstokken
wél toegestaan.
3e commentaar:
Het net kan wel gespannen worden met behulp van glasfiber of
buigzame staaf van een ander materiaal, wanneer deze in een
volledig afgeschermde bies aan of in de zijkant van het net bevestigd
is.
4e commentaar:
Aan weerszijden van het net is het toegestaan een paal ter
ondersteuning van het net neer te zetten. Deze paal moet 'los'
geplaatst worden, zodat wanneer een speler deze raakt de paal de
minste kans geeft op blessures.
Een antenne is een buigzame staaf, 1.60 m lang en met een diameter
van 10mm, vervaardigd van glasfiber of vergelijkbaar materiaal.
Aan de buitenkant van elke zijband is, om en om tegen het net, een
antenne bevestigd.
Elke antenne steekt 80 cm boven het net uit en is uitgevoerd in met
elkaar contrasterende kleurstroken (bij voorkeur rood en wit) van
10cm.
De antennes, die beschouwd worden deel uit te maken van het net,
begrenzen zijdelings de passeerruimte.
2e commentaar
Een antenne mag ook 1.80 m lang zijn en dus 100 cm boven het net
uitsteken.
Het nummer aan de borstzijde moet op het shirt zijn aangebracht. Het
nummer op de rugzijde moet in het midden zijn aangebracht. De kleur
en de helderheid van de nummers moeten contrasteren met de kleur
en helderheid van de shirts.
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1e commentaar:
De aanvoerder in het veld mag aan de (2e) scheidsrechter vragen om
de opstelling van zijn team te verifiëren. Dergelijke controles moeten
kort, zakelijk en zonder discussies plaatsvinden. Indien hierbij door een
van de officials foutieve informatie wordt verstrekt zal, …………
Op het moment dat de bal door de serveerder wordt geslagen,
moeten alle spelers van het ontvangende team zich in hun
servicevolgorde op hun eigen speelveld bevinden.
Het serverende team maakt geen opstellingsfout als de spelers bij de
service, ten opzichte van elkaar (links-rechts), niet in de juiste
servicevolgorde zitten. Deze spelers kunnen wel een opstellingsfout
maken ten opzichte van elkaar ten aanzien van voor-achter.
De spelers van het ontvangende team, moeten ten opzichte van de
naast hen spelende speler opgesteld zitten zoals in regel 7.4.1 is
aangegeven.
een deel van het zitvlak van iedere rechter- of linker speler van het
ontvangende team (voor- of achterspeler) moet zich dichter bij de met
hem corresponderende zijlijn bevinden dan het zitvlak van de
middenspeler in de eigen lijn.
Commentaar:
Zie regel 7.7.2. Correctie van een opstellingsfout is alleen voor het
einde van de lopende set mogelijk.
Commentaar:
Tot aan de start van een nieuwe set (of aan het einde van de
wedstrijd) kunnen de scheidsrechters hun beslissing herzien als zij zich
realiseren een foute beslissing genomen te hebben aangaande de
toepassing van de spelregels.
1e Commentaar:
Internal pass: de 2e bal (set-up) die bovenhands met de vingers
gespeeld wordt en die aan de eigen kant van het net blijft moet
soepel beoordeeld worden, tenzij de bal gedragen of vastgehouden
wordt. (2 x spelen door dezelfde speler, regel 9.1.1 en regel 9.3.4,
horen hier niet bij!)
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12.7.2

15.6.2

1e en 2e commentaar:
• Zit het serverende team in een foute servicevolgorde met betrekking
tot voor-achter (regel 12.2) en maakt het andere team een
opstellingsfout (regel 7.5.1), dan wordt dit het serverende team als
fout aangerekend.
• Het serverende team maakt geen opstellingsfout als de voor- en
achterspelers bij de service, ten opzichte van elkaar links-rechts, niet
in de juiste servicevolgorde zitten. Deze spelers kunnen wel een
opstellingsfout maken ten opzichte van elkaar ten aanzien van voorachter.
3e commentaar
Na het overhandigen van het opstellingsbriefje en het vermelden
hiervan in DWF “Live bijhouden” en op het DWF-formulier mag
(nog vóór het spel is begonnen) een reglementaire spelerwissel
worden uitgevoerd.
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4e commentaar:
Wanneer meer dan één spelerwissel wordt uitgevoerd dan moeten
deze spelerwissels per paar geschieden binnen de wisselzone.
Nadat het eerste paar door de teller correct is bevonden en
administratief verwerkt is, kan de volgende spelerwissel
plaatsvinden.
5e commentaar:
Een speler die via een reglementaire spelerwissel in de plaats is
gekomen van een geblesseerde speler kan in die set niet meer
reglementair gewisseld worden. Er is op zo’n moment geen sprake
meer van een koppeling van twee spelers.
15.11.2

Het eerste onjuiste verzoek dat het spel niet beïnvloedt of ophoudt,
moet worden afgewezen, maar moet vermeld worden in het DWF “Live
bijhouden” bij “Opmerkingen” of op het DWF-formulier zonder verder
consequenties.
Relevante commentaren zijn eveneens aangepast.
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