
Volleybal 
Teamtoernooi voor dames, heren en mixed teams (jonger en ouder dan 40 jaar). Elk team bestaat uit 

maximaal 12 spelers. Gemengde teams moeten minimaal 3 vrouwelijke spelers hebben. De 

deelnemende teams worden in de voorronde verdeeld in poules van 3 tot 4 teams. Elke wedstrijd 

bestaat uit het beste van 2 sets van 25 punten – en 15 punten in het geval van een derde set (alleen 

op vrijdag). De regels van de International Volleyball Federation (FIVB) zijn van toepassing. 

 

Wedstrijdsysteem 
Alle ingeschreven teams spelen een eerste en tweede ronde in poules van 3 en 4 (elk team speelt 

tegen alle tegenstanders in zijn poule). Daarna strijden de best geklasseerde teams uit de tweede 

ronde in een finaleronde; de andere teams spelen plaatsingswedstrijden. De teams die op dat 

moment niet spelen, zorgen voor de scheidsrechters (een scorer en twee scheidsrechters); vanaf de 

finale wedstrijden worden de wedstrijden begeleid door scheidsrechters van de Nederlandse 

Volleybal Bond (Nevobo). 

 

Wedstrijdregels 
In principe zijn de regels van de International Volleyball Federation (FIVB) van toepassing. 

Wedstrijden zijn best-of-two sets op donderdag en best of three sets gespeeld tot 25 punten, de 

beslissende 3e set wordt gespeeld tot 15 punten (2 punten verschil). Het interval tussen de sets is 

niet langer dan 3 minuten. De teams worden verzocht zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste 

wedstrijd te melden bij de toernooidirecteur. De lijst van de teamleden moet 30 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd worden ingevuld. Er wordt gebruik gemaakt van officiële ballen met het 

kwaliteitskeurmerk Rabobank Orion. Alle spelers worden verzocht schoenen te dragen met niet-

strepende zolen. 

 

Scoring 
De puntentelling binnen de groep volgt het puntensysteem (winst 2 punten; verlies 0 punten). Bij een 

gelijkspel tussen twee teams is de beslissende factor eerst de betere setverhouding en daarna de 

betere puntenverhouding. 

  

Belangrijke informatie 
Zorg ervoor dat u voldoende tijd overhoudt om van uw accommodatie naar de sportlocatie te 

komen. 

Iedereen doet op eigen risico mee aan de European Company Sport Games 2022 in Nederland. 

Elke persoon is ervoor verantwoordelijk dat hij of zij een passende ongevallenverzekering heeft. 

 


