SEIZOEN 2017-2018 - REGLEMENT JEUGDINITIATIECOMPETITIE

U11 2-2 EN 3-3

1. Alle deelnemers moeten aangesloten zijn bij hun club en daar op afdoende wijze verzekerd zijn, zij

mogen (geen verplichting) aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen.
2. Alle deelnemers zijn geboren in het jaar 2007 of later.
3. Bij 3-3 wordt een regulier vereenvoudigd wedstrijdblad gebruikt; bij 2-2 het hiervoor voorziene

wedstrijdblad.
Op het wedstrijdblad dienen volgende items ingevuld te worden:
a. Verantwoordelijke organiserende club/terreinafgevaardigde
b. Namen spelers/speelsters van elke ploeg en lidnummer indien beschikbaar
c. Namen en handtekening coach van elke ploeg en lidnummer indien beschikbaar
d. Indien de wedstrijden geleid worden door een scheidsrechter, de naam en handtekening van de
scheidsrechter(s) en lidnummer indien beschikbaar
e. Beginopstelling van de ploegen en wissels per ploeg
f. Einduitslag van elke wedstrijd en alle setstanden.

4. Voor een niet verwittigde afwezigheid bedraagt de forfaitboete € 50,00; voor een verwittigde
afwezigheid (uiterlijk woensdagavond voor de wedstrijddag) bedraagt de forfaitboete € 25,00
(waarvan telkens de helft naar de tegenstander(s) gaat).
5. Voor het laattijdig verzenden van het wedstrijdblad wordt voor de thuisclub een boete van € 5,00
toegepast.
6. De wedstrijdbladen moeten verzonden worden naar:
…………………………………………………………..
7. Er is een verantwoordelijke van de thuisspelende/organiserende club aanwezig bij het terrein, deze
verantwoordelijke is aangesloten bij de VVB en minimum 18 jaar. Hij/zij staat, naast de officiële taak van
terreinafgevaardigde, ook in voor het goede verloop van de wedstrijden en voor de begeleiding van de
spelers/coaches en scheidsrechters.
8. Bij elke ploeg is een coach aanwezig. Deze coach mag jonger zijn dan 16 jaar en hoeft ook niet aangesloten
te zijn bij Volley Vlaanderen. Hij/zij wordt wel geacht in staat te zijn om de ploeg op een correcte en
afdoende manier bij te staan en de spelregels op een correcte manier te interpreteren en te laten
toepassen. Hij/zij moet met de andere coaches en eventuele scheidsrechters kunnen overleggen omtrent
toepassing van de spelregels en gebruikte technieken. Het is toegestaan (maar niet aan te raden) om één
coach te voorzien voor verschillende ploegen van dezelfde club.
9. De wedstrijden worden bij voorkeur geleid door een scheidsrechter van de thuisclub. Deze scheidsrechter
mag jonger zijn dan 16 jaar en hoeft ook niet aangesloten te zijn bij Volley Vlaanderen of Volley Antwerpen.
Hij/zij hoeft geen (jeugd)scheidsrechtersopleiding gevolgd te hebben. Hij/zij moet wel in staat zijn de
spelregels op een correcte manier te interpreteren en te laten toepassen. Het wordt aanbevolen de
scheidsrechter op de grond te laten staan naast het veld in plaats van op een scheidsrechtersstoel. Het is
toegestaan (maar niet aan te raden) om de wedstrijden te laten doorgaan zonder scheidsrechter.

10. Initiatiecompetitie 2-2
Terrein:
12 m x 4,5 m
Bal:
nr. 5 – 210 g
alle officieel goedgekeurde merken, bijv. V210 (BV5551S)
Nethoogte: Beginners: 2,10 m
Gevorderden: 2,10 m
Opslag:
De coach bepaalt per speler vanaf waar (in het terrein) deze speler opslaat.
Bij voorkeur gebeurt dit tussen de driemeterlijn en de achterlijn ofwel van
achter de achterlijn.

a. De clubs kunnen voor 2-2 inschrijven in twee categorieën: categorie 2 wordt Beginners
genoemd, categorie 1 wordt Gevorderden genoemd.
b. In categorie 2 - Beginners - zijn per 3 bewegingen 2x vangen en werpen toegelaten; de
beweging over het net moet een volleybalbeweging zijn. Afspraken tussen coaches en
scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd is aan te bevelen.
c. In categorie 1 - Gevorderden - is vangen en werpen slechts 1x toegelaten en dit enkel bij de
eerste bal (receptie/verdediging); onderhands vangen = onderhands weer weggooien,
bovenhands vangen = de bal onderhands opgooien en wegtoetsen; vanaf het tweede contact
moeten zware toetsfouten en opvallend gedragen ballen door de scheidsrechter worden
bestraft. Afspraken maken tussen coaches en scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd
is aan te bevelen.
d. Verplaatsen met de bal is niet toegelaten.
e. Wanneer een ploeg 3 punten na elkaar heeft gemaakt, wordt er door die ploeg
doorgedraaid. De opslag blijft wel bij dezelfde ploeg.
f. De wedstrijden 2-2 worden gespeeld in tornooivorm (met 4 ploegen) naar 2 sets per
wedstrijd. De ploegen dienen te spelen volgens de opgemaakte wedstrijdkalender.
11. Initiatiecompetitie 3-3
Terrein:
12 m x 6 m
Bal:
nr. 5 – 260 g
alle officieel goedgekeurde merken
indien beide coaches akkoord zijn mag ook de lichtere bal (nr. 5 – 210 g)
gebruikt worden
Nethoogte: 2,10 m
Opslag:
De coach bepaalt per speler vanaf waar (in het terrein) deze speler opslaat.
Bij voorkeur gebeurt dit van achter de achterlijn.
a. Bij 3-3 is vangen en werpen slechts 1x toegelaten en dit enkel bij de eerste bal
(receptie/verdediging); onderhands vangen = onderhands weer weggooien, bovenhands
vangen = de bal onderhands opgooien en wegtoetsen; vanaf het tweede contact moeten zware
toetsfouten en opvallend gedragen ballen door de scheidsrechter worden bestraft.
Afspraken maken tussen coaches en scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd is aan
te bevelen.
b. Verplaatsen met de bal is niet toegelaten.
c. Wanneer een ploeg 3 punten na elkaar heeft gemaakt, wordt er door die ploeg
doorgedraaid. De opslag blijft wel bij dezelfde ploeg.
d. De wedstrijden 3-3 worden altijd gespeeld naar 4 sets. (Dus geen vijfde set bij gelijke stand)

