Veranderingen Spelregels en HIA 2019-2020
Eredivisie-Topdivisie

Rood is nieuw
spelregel
Spelregels
Opmerking
e
1.3.4
2 commentaar
Is vervallen
De coachlijn geeft aan tot hoever de coach het speelveld mag
naderen. Deze lijn loopt op 1,75 m parallel aan de zijlijn, vanaf het
verlengde van de aanvalslijn tot aan de achterlijn. De coachlijn
bestaat uit 15cm korte lijntjes met onderlinge afstand van 20cm.
1.4.5
Warming-up ruimte.
CEV regel
De warming-up ruimtes, groot ongeveer 6m bij 2m, bevinden zich
achter de spelersbanken.
De warming-up ruimte mag ook afgebakend worden door middel
Aangepast
van een mat (of ander materiaal) van ongeveer 6m bij 2m.
commentaar
1.4.6
Strafruimte.
CEV regel.
De strafruimtes, groot ongeveer 1m bij 1m, bevinden zich buiten de
Zie ook
vrije zone voor het verlengde van de achterlijn achter de
tekening 1b
spelersbank en warming-up ruimte van elk team. Zij worden
begrensd door een 5cm brede rode lijn. In deze ruimte worden twee
stoelen geplaatst.
De strafruimte mag ook afgebakend worden door middel van een
Aangepast
mat (of ander materiaal) van ongeveer 1m bij 1m
commentaar
1.5
De temperatuur mag niet lager zijn dan 16°C en niet hoger dan 26°C.
Nieuw
2.2
Het net is 1m breed en 9.50 tot 10m lang (met 25 tot 50cm ruimte
Aanpassing
aan iedere buitenkant van de zijbanden), is gemaakt van zwart
i.v.m. de
materiaal en heeft vierkante mazen van 4,5 tot 10 cm.
productie van
netten
2.2
1e 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 van
aangebracht. De mazen van het net mogen, bij die reclame op het
netten
net, dan niet minder zijn dan 4,5x4,5 cm.
2.2
2e commentaar
Het is niet toegestaan dat er een staaf (hout, glasfiber of een
buigzame staaf van een ander materiaal) aan of in de zijkant van
het net zit.
3e commentaar
Nieuw
Het net kan wel gespannen worden met behulp van glasfiber of
commentaar
buigzame staaf van een ander materiaal, wanneer deze in een
volledig afgeschermde bies aan of in de zijkant van het net
bevestigd is.
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
CEV regel
22.
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5.1.2.2

6.4.2

7.2.1

7.4

7.5.4.2

5 juli 2019

Alle gevolgen die daarna ontstaan zijn, zoals spelerwissels, komen
dan te vervallen. Time-outs en officiële waarschuwingen gegeven
aan het team en maatregelen die opgelegd zijn en genoteerd zijn in
de tabel van maatregelen blijven gehandhaafd.
1e commentaar
Als “op of bij het speelveld aanwezig” wordt 10 minuten na het
officiële aanvangstijdstip aangemerkt. Maar ook het niet volledig
(onvoldoende spelers om als team te kunnen beginnen) zijn vanaf
16 minuten voor het officiële aanvangstijdstip heeft al
administratieve gevolgen. De scheidsrechter moet daarom op het
wedstrijdformulier, indien een team later dan 16 minuten voor de
officiële aanvangstijd van de wedstrijd aanwezig is, invullen, hoe
laat het team aanwezig is en wat de opgegeven reden was. Indien
het team later dan 10 minuten na het officiële aanvangstijdstip
aanwezig is hoeft de wedstrijd niet gespeeld te worden, behalve als
beide teams dit wel willen doen en er ruimte is in de zaal. Ook dan
wordt er melding gemaakt van tijdstip en reden van de verlate
aanwezigheid. Consequenties van te late aanwezigheid worden
vermeld in het wedstrijdreglement.
2e commentaar
In aanvulling tot wat hierboven vermeld staat, worden de
consequenties van te late aanwezigheid c.q. het niet opkomen
vermeld in het Wedstrijdreglement.
Commentaar:
Het gelijktijdig inspelen aan het net vindt plaats op het eigen
speelveld. Het is niet toegestaan dat door de teams
aangegooid/geslagen wordt vanaf het speelveld van de
tegenstander naar de eigen speler(s). Dit kan alleen indien er apart
wordt ingespeeld.
2e Commentaar
Het aanraken van de vrije zone met (een deel) van de voet of enig
ander lichaamsdeel is op het moment van de service verboden.
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)
●

Aangepast
commentaar
door FIVB
Tekst
ondergebracht
in 2e com.

Nieuw
commentaar

Aangepast
commentaar.
Alleen
tekstueel.

Nieuw
commentaar
Aanpassing
door FIVB

Aanpassing
commentaar
Vervallen
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7.5.4.2

Zie ook regel 7.7.2 1e commentaar

7.7.2

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.
e
1 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
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!)
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.

7.7.2

9.2.2

11.2.2.2

11.3.1

16.2.2

19.1.1
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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.
4e Commentaar:
Wil een team met twee Libero’s spelen maar er zijn bij aanvang van
de wedstrijd nog maar 11 spelers aanwezig (1 speler is nog
onderweg maar staat al wel op het wedstrijdformulier) dan mag
de tweede Libero pas in de volgende set ingezet worden als de 12e

Nieuw
commentaar
Vervallen
commentaar
naar
aanleiding
Casebook 7.5

Nieuw
commentaar
zie boven

Nieuw
commentaar

Nieuw
commentaar
Aanpassing
door FIVB
Nieuw
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Nieuw
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speler ook daadwerkelijk aanwezig is en tussen de sets
gecontroleerd is.
Tekening 1A: Wedstrijdruimte/controle ruimte is de CEV tekening
Tekening 1B en 2: Speelruimte is aangepast aan CEV tekening
HIA
De HIA is grondig herzien. Bij alle regels is nagegaan of die ook niet al in de spelregels zijn
opgenomen. Als dat het geval was zijn die regels verwijderd.

Taakgroep Spelregels
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