12.8 Volleybal (vrijdag, zaterdag en zondag)
Volleybal wordt gespeeld op vrijdag tussen 18:00 en 21:00, op zaterdag tussen 09:00 en 18:00 en op
zondag tussen 09:00 en 15:00, alle in het Universitair Sportcentrum op de Universiteit Twente.
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Teamsamenstelling en speelgerechtigdheid
Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (hierna: OSSO)/onderwijsinstelling kan
maximaal één heren- en één damesteam ingeschreven worden. Een team bestaat uit:
a. Minimaal 6 en maximaal 14 spelers
Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de voorwaarden
als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij overtreding van deze
regel worden alle resultaten van het betreffende team geschrapt.
Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het SUSA GNSK, wordt er een boete van
€200,- in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de
resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt.
De teamopgave dient te geschieden vóór het spelen van de eerste wedstrijd van het team.
Wedstrijdreglement
Op dit toernooi zijn de “Spelregels 2019-2020 - Eredivisie en Topdivisie” van de Nevobo van
toepassing.
Wedstrijdshirts dienen genummerd te zijn conform Nevobo-reglementen. Hetzelfde geldt voor
de kleurstelling van het liberoshirt.
Het eerst genoemde team in het wedstrijdschema is het thuisspelende team.
Tellers worden zoveel mogelijk geregeld door de organisatie. Is er onverhoopt geen teller
aanwezig, dan is het thuisspelende team verantwoordelijk voor het regelen van vervangende
tellers.
Het thuisspelende team levert een goedgekeurde en in goede staat verkerende wedstrijdbal aan.
Ieder team brengt zijn eigen ballen mee ten behoeve van het inspelen.
Voorafgaand aan een wedstrijd hebben teams 10 minuten de tijd voor een warming-up aan het
net. Daar waar mogelijk, wordt gebruik gemaakt van de ruimtes boven aan de tribunes voor de
warming-up zonder bal.
Het gebruik van opstellingsbriefjes is verplicht.
De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en speelklaar te
zijn. Indien het team niet aanwezig is op het opgegeven tijdstip, dan verliest het team de
wedstrijd. De uitslag is dan 3-0 als het de finale betreft en 2-0 in alle overige rondes, met
setstanden 25-0 in het voordeel van het aanwezige team.
Poulefase
De poule-indeling geschiedt op basis van loting.
De poulefase wordt gespeeld met wedstrijden volgens een “best of three” systeem, waarbij een
eventuele derde set wordt gespeeld conform de spelregels die gelden voor een reguliere vijfde
set.
Een met 2-0 gewonnen wedstrijd is 3 wedstrijdpunten waard, een met 2-1 gewonnen wedstrijd
levert 2 punten op voor het winnende team en 1 punt voor het verliezende team.
De stand wordt bepaald op basis van het aantal wedstrijdpunten dat een team behaald heeft.
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten in een poule beslist achtereenvolgens:
a. het quotiënt van het aantal sets voor en tegen in alle gespeelde wedstrijden;
b. het quotiënt van het aantal behaalde punten voor en tegen in alle gespeelde
wedstrijden;
c. het aantal wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijd (wedstrijden, in geval van een
gelijke stand van meerdere teams);
d. het quotiënt van het aantal sets voor en tegen in de onderlinge wedstrijd (wedstrijden, in
geval van een gelijke stand van meerdere teams);
e. het quotiënt van het aantal behaalde punten voor en tegen in de onderlinge wedstrijden,
in geval van een gelijke stand van meerdere teams;
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Is het resultaat hierna nog gelijk, dan wordt een beslissende set gespeeld, conform de
spelregels die gelden voor een vijfde set.
Kruisfinales
De halve finales worden eveneens volgens een “best of three” systeem gespeeld, waarbij een
eventuele derde set wordt gespeeld conform de spelregels die gelden voor een reguliere vijfde
set.
De finale wordt volgens een “best of five” systeem gespeeld.
Slotbepalingen
Protesten betreffende scheidsrechterlijke beslissingen zijn niet mogelijk.
In geval van geschillen beslist de volleybal commissie, waarbij zoveel mogelijk de reglementen,
richtlijnen en procedures van de Nevobo worden gevolgd zoals die van toepassing zijn op de ereen topdivisie, tenzij deze strijdig zijn met hetgeen bepaald in dit document.
In alle gevallen behoudt de volleybal commissie zich het recht voor om een bindende beslissing
te nemen.
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