HET WEDSTRIJDPROTOCOL
De scheidsrechters moeten het volgend wedstrijdprotocol toepassen voor, tijdens en na de wedstrijd.
In bepaalde competities, met toestemming van de verantwoordelijke voor deze competitie, kan hiervan
afgeweken worden.

TIJD
+ 16 '

OMSCHRIJVING

HANDELING SCHEIDSRECHTER

voor aanvang
van de wedstrijd

16 '

voor aanvang
van de wedstrijd

15 '

voor aanvang
van de wedstrijd

HANDELING PLOEGEN

Ploegen warmen zich op.
- Eerste scheidsrechter fluit dat spelers het
speelveld moeten verlaten.
- Eerste en tweede scheidsrechter controleren de hoogte en de spanning van het
net, evenals de antennes en de zijbanden.
- Voor de toss controleert de eerste
scheidsrechter de inschrijving van de
libero op het wedstrijdblad.
Toss, voor keuze opslag
en speelveld.

- Beide scheidsrechters stellen zich op voor
de markeerderstafel
- Na de toss informeert de eerste scheidsrechter de markeerder over de keuzes
gemaakt bij de toss.

- Beide ploegkapiteins begeven
zich naar de markeerderstafel.
- Na de toss, tekenen deze ploegkapiteins en de beide coachen
het wedstrijdblad.

- Beide coachen gaan, na ondertekenen van het wedstrijdblad
naar hun respectievelijke bank.
14 '

voor aanvang
van de wedstrijd

Officiële opwarming aan
het net.

- De eerste scheidsrechter fluit om de
officiële opwarming, van beide ploegen,
aan het net aan te kondigen. ( 5' per ploeg
of 10' gezamenlijk)

- Beide ploegen starten de
opwarming aan het net.

- Tijdens de officiële opwarming controleren
de scheidsrechters, de wedstrijdballen,
wisselbordjes en al het noodzakelijke voor
de wedstrijd. (Wedstrijdbal, speelkledij,
enz…).
- Scheidsrechters geven de nodige inlichtingen aan de markeerders.
12 '

voor aanvang
van de wedstrijd

Opstellingsbriefjes.

- De tweede scheidsrechter ontvangt de
opstellingsbriefjes van beide coaches.
- De markeerder noteert de opslagvolgorde
van beide ploegen op het wedstrijdblad.

4'

voor aanvang
van de wedstrijd

Einde officiële
opwarming.

- De eerste scheidsrechter fluit om het
einde van de officiële opwarming aan te
kondigen.

- De coach van elk ploeg geeft
het opstellingsbriefje voor de
eerste set aan de tweede
scheidsrechter.
- De spelers keren naar hun
respectievelijke bank terug na
de officiële opwarming.
- Indien het nodig is dat spelers
hun truitjes vervangen, moeten
zij het speelveld verlaten en
komen na een korte verkledingpauze terug.

3'

voor aanvang
van de wedstrijd

Aankondiging van de
wedstrijd.

- Beide scheidsrechters stellen zich op in
het midden van het speelveld, loodrecht
bij het net, kijkend naar de
markeerderstafel
. De eerste scheidsrechter staat altijd
aan de kant van ploeg A en de tweede
scheidsrechter aan de kant van ploeg
B.
- De eerste scheidsrechter fluit, waarna de
spelers van beide ploegen elkaar de hand
geven.
- De scheidsrechters keren terug naar de
markeerderstafel.
(Deze opstelling kan ook gebeuren
afhankelijk van de plaats waar de
toeschouwers zich bevinden)

- Bij het fluitsignaal van de eerste
scheidsrechter, komen de
spelers van beide ploegen het
speelveld op en stellen zich op
in het verlengde van de
scheidsrechters in het midden
van het terrein. De spelers
kijken eveneens naar de
markeerderstafel.
- Nadat de spelers van beide
ploegen elkaar de hand hebben
gegeven, keren zij terug naar
hun respectievelijke bank.

- De coach, assistent-coach,
dokter, verzorger en de
reserve spelers nemen zittend
plaats op de bank. De coach
kan plaats nemen naast het
speelveld in de vrije zone en
de reservespelers kunnen
eveneens plaats nemen in de
opwarmingszone.

1'30"

De eerste scheidsrechter zorgt ervoor dat
de beide ploegen zich opgesteld hebben op
hun respectievelijke achterlijn
Hij geeft daarna met een fluitsignaal aan dat
beide ploegen zich onmiddellijk op het
speelveld moeten begeven.

voor aanvang
van wedstrijd

De ploegen stellen zich op aan
hun respectievelijke achterlijn en
op het fluitsignaal van de eerste
scheidsrechter begeven zij zich in
het speelveld.

- De tweede scheidsrechter kijkt beide
opstellingen na, door de vergelijking te
maken met het opstellingsbriefje. Hij
vraagt de markeerder indien die dezelfde
controle heeft uitgevoerd of hij klaar is om
de wedstrijd aan te vangen.
- De tweede scheidsrechter rolt de bal naar
de serverende speler.
De tweede scheidsrechter (markeerder)
toont aan de eerste scheidsrechter, door
beide handen op te steken, dat de ploegen
klaar zijn om de wedstrijd te starten. De
eerste scheidsrechter fluit en geeft
toelatingvoor de eerste opslag binnen de
voorziene tijd.

0 ' Start van de wedstrijd

1

GEDURENDE HET SPEL
1.1
INTERVAL TUSSEN TWEE SETS (regel 19)
Ploegen:

1.2

1.3

Op het einde van elke set stellen de zes spelers van elke ploeg zich op op de
achterlijn van hun speelhelft. Op aangeven van de eerste scheidsrechter
veranderen de ploegen van speelhelft (regel 19.2.1). Als de spelers de palen
van het net passeren, moeten zij zich onmiddellijk naar hun bank begeven.

Markeerder: Op het ogenblik dat de scheidsrechter het einde van de laatste rally van een
set fluit, start de markeerder de klok om het interval tussen de sets te
chronometreren.
0.30 MINUTEN VOOR DE START VOLGENDE SET
Scheidsrechters:

De tweede scheidsrechter geeft met een fluitsignaal aan dat de
basisspelers van elke ploeg zich onmiddellijk op het speelveld moeten
begeven.

Ploegen:

Op aangeven van de tweede scheidsrechter begeven de zes spelers
van elke ploeg, ingeschreven op het rotatiebriefje, zich onmiddellijk op
hun speelhelft.

Scheidsrechters:

De tweede scheidsrechter kijkt of de zes spelers van elke ploeg op het
speelveld dezelfde zijn als deze ingeschreven op het rotatiebriefje.

Ballenrapers:

De ballenraper die zich het dichtst bij de opslaggever bevindt, geeft de
speler aan de opslag de bal.
Voor aanvang van de beslissende set, wordt de bal, door de tweede
scheidsrechter, gegeven aan de speler aan de opslag.

0 MINUTEN START
Scheidsrechters:

1.4

1.5

De eerste scheidsrechter geeft met een fluitsignaal toestemming voor
het geven van de opslag.

INTERVAL TUSSEN DE 4e EN 5e SET (RPS)
Ploegen:

Aan het einde van de set die de beslissende set voorafgaat, stellen de
zes spelers van iedere ploeg zich op de achterlijn van hun
respectievelijke speelhelft. Op een teken van de eerste scheidsrechter
begeven de beide ploegen zich onmiddellijk naar hun bank.

Ploegkapiteins:

De ploegkapiteins begeven zich naar de tafel van de markeerder om de
toss uit te voeren.

Scheidsrechters:

De scheidsrechters begeven zich naar de tafel van de markeerder om
de toss uit te voeren.

0.30 MINUTEN VOOR DE START BESLISSENDE SET
Scheidsrechters:

De tweede scheidsrechter geeft met een fluitsignaal aan dat de
basisspelers van elke ploeg zich onmiddellijk op het speelveld moeten
begeven.

Ploegen:

Op aangeven van de tweede scheidsrechter begeven de zes spelers

van elke ploeg, ingeschreven op het rotatiebriefje, zich onmiddellijk op
hun speelhelft.
Scheidsrechters:

1.6

0 MINUTEN START
Scheidsrechters:

1.7

2

De tweede scheidsrechter kijkt of de zes spelers van elke ploeg op het
speelveld dezelfde zijn als deze ingeschreven op het rotatiebriefje.
De tweede scheidsrechter geeft de wedstrijdbal aan de opslaggever.

De eerste scheidsrechter geeft met een fluitsignaal toestemming voor
het geven van de opslag.

BIJZONDERE BEPALINGEN
1.7.1

Bij wedstrijden waar ballenrapers aanwezig zijn, blijft de wedstrijdbal
gedurende dode tijden in het bezit van de ballenrapers.

1.7.2

Bij wedstrijden waar geen ballenrapers aanwezig zijn, blijft de
wedstrijdbal tijdens de dode tijden in het bezit van de tweede
scheidsrechter.

1.7.3

Dezelfde werkwijze wordt toegepast tijdens de intervals tussen 2 sets.

1.7.4

Tijdens de dode tijden draagt de tweede scheidsrechter er zorg voor dat
de spelers zich zo dicht mogelijk bij hun bank bevinden om de vegers
toe te laten het speelveld en vrije ruimte zo goed mogelijk droog te
maken.

BIJ HET EINDE VAN DE WEDSTRIJD

Ploegen:

Na het einde van de wedstrijd stellen de zes spelers van elke ploeg zich op
hun respectievelijke achterlijn. Op aangeven van de eerste scheidsrechter
moeten zij elkaar groeten nabij het net om daarna het speelveld te verlaten
en zich naar hun bank te begeven.

Scheidsrechter:

Beide scheidsrechters stellen zich op de zijlijn nabij de scheidsrechtersstoel
en na het groeten begeven zij zich, samen met de markeerders en de twee
ploegkapiteins, naar het voorziene ruimte, om het wedstrijdblad
administratief af te sluiten.

Ploegkapiteins:

De beide ploegkapiteins begeven zich, samen met de markeerders en de
scheidsrechters naar het voorziene ruimte, om het wedstrijdblad
administratief af te sluiten.

3.

OPMERKING

Indien er slechts één scheidsrechter voorzien is, wordt hetzelfde protocol toegepast. De
taken die voorzien zijn voor de tweede scheidsrechter worden in dit geval overgenomen door de
eerste scheidsrechter.
Bij wedstrijden zonder markeerder, gebeurt het protocol aan de zijlijn in plaats van aan de
markeerderstafel

