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Publicatie PA1 
Wedstrijdregels Nationaal Recreanten Kampioenschap 
1 juli 2011 
 datum vaststelling   31 maart 2017 

 door Man. Wedstrijdzaken 

 

Organisator 
De Organisator van het Nationale Recreantenkampioenschap (NRK) is het Nationaal 

Servicepunt op het hoofdkantoor in Nieuwegein, te bereiken via de medewerker Bob Dixon 

(bob.dixon@nevobo.nl) of (alleen op de toernooidag) via 06 31663430 

 

Reglementen en Regelgeving 
De volgende reglementering en regelgeving is van toepassing: 

• Huishoudelijk Reglement 

• Officiële Spelregels Volleybal 2017-2018 

 

Recht op deelname 
Een speler heeft recht op deelname indien: 

a. hij is geregistreerd als basislid conform artikel 2.2.1.2 van het Huishoudelijk Reglement 

 (Spelactiviteit Zaal: recreatief); en 

b. hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij het ontbreken daarvan zijn identiteit kan 

 aantonen met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, Europese of 

 Nederlandse identiteitskaart). 

c. Spelers kunnen per toernooidag uitkomen voor één team; 

d. In een mixteam staan tijdens de wedstrijd minimaal drie dames in het veld. 

 

Nethoogte 
De nethoogtes zijn: 

• Dames 224 cm 

• Heren 243 cm 

• Mix 236 cm 

 

Wedstrijden 
a. Ieder team moet zich uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van de eerste wedstrijd 

meldenbij de wedstrijdleiding. 

b. Elke wedstrijd bestaat uit twee perioden van 13 minuten, die worden aangegeven 

door een centraal geluidsignaal. 
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c. Bij het niet op tijd aanwezig zijn van een team (minder dan 4 spelers in het veld) 

wordt na 5 minuten, gerekend vanaf de officiële aanvangstijd, de eerste set van de 

wedstrijd voor dit team verloren verklaard met de eindstand 25-0. De tweede set kan 

daarna wel zonder gevolgen gespeeld worden, onder voorwaarde dat er dan 

voldoende spelers aanwezig zijn. 

d. Er kunnen geen time-outs en spelerwissels worden aangevraagd. 

e. Bij de serveerplaats kan vrij ingedraaid worden door de wisselspelers, zonder 

spelophouden te veroorzaken. 

f. De libero speelt in een afwijkend shirt en wisselt conform de spelregels voor de libero. 

g. Tussen de sets is 1 minuut beschikbaar om van speelhelft te wisselen, tussen de 

wedstrijden zijn 4 minuten beschikbaar om naar een ander veld te gaan. 

h. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdprogramma levert de teller en de 

wedstrijdbal. 

i. Het eerstgenoemde team begint de wedstrijd aan de linkerzijde van de 

scheidsrechter. 

j. De rally is afgelopen op het moment van het centrale tijdsignaal en wordt niet 

uitgespeeld.  

k. Een team dat niet opkomt op de toernooidag wordt beboet met € 50,00. 

 

Resultaten en standen 
a. Elke gewonnen set levert twee wedstrijdpunten op, een gelijkspel één punt. 

b. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten in de poule wordt de beslissing achtereenvolgens 

verkregen door: 

• het behaalde aantal wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijd(en); 

• het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in de onderlinge 

wedstrijd(en); 

• het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle 

wedstrijd(en). 

 

 Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen, wordt een beslissende set gespeeld tot 5 

 punten (golden set). Deze set is ook bij de stand 5-4 beëindigd. 

 

c. Bij de wedstrijden in de halve finale en finale geldt dat, bij een gelijk aantal 

wedstrijdpunten, het quotiënt van de setstanden bepalend is. Geeft het quotiënt 

geen  doorslag, dan wordt een derde set tot 5 punten gespeeld (golden set). Deze set 

is ook bij  de stand 5-4 beëindigd. 
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Slotbepalingen 

a. In alle gevallen waarin deze Publicatie niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

b. Er is geen mogelijkheid protest aan te tekenen als bedoeld in het Reglement Straf- en 

Protestzaken. 

c. Een bezwaar tegen een beslissing van de lokale wedstrijdleider kan binnen 15 

minuten, nadat de beslissing is genomen, worden ingediend bij de Organisator. De 

Organisator maakt bekend hoe hij bereikbaar is en doet binnen 15 minuten uitspraak. 

Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.  Hoofdstuk 2.6.3 (Procedure bij 

administratieve maatregelen) van het Huishoudelijk Reglement is niet van toepassing. 


