Reglement Vitelia Open Beachtoernooi 16 juni 2019
1. Inschrijven om deel te nemen aan het toernooi kan t/m 9 juni.
2. Inschrijven kan in de categorieën: Mix (dames en heren, recreatief) geoefend of
ongeoefend, Heren geoefend prestatief, geoefend of ongeoefend recreatief en Dames
geoefend prestatief, geoefend of ongeoefend recreatief.
3. Het inschrijfgeld à € 25,- per team, dient uiterlijk 9 juni 2019 overgemaakt te zijn op
bankrekening NL14 RABO 0132592207 t.n.v. VC Set Up o.v.v. Openbeach + vereniging of
teamnaam. Wanneer de betaling niet tijdig ontvangen wordt, kan VC Set Up besluiten om
deelname aan het toernooi te weigeren.
Bij inschrijving én betaling vóór 15 mei 2019 geldt een korting van € 7,50. Het inschrijfgeld
bedraagt dan € 17,50.
4. Deelnemende teams (alle niveaus) dienen zich aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat
vóór aanvang van het toernooi op zondag 16 juni 2019 tussen 09:30 - 10:00 uur. Aanvang
van de eerste wedstrijden is 10:00 uur.
5. Deelnemende teams dienen zelf te zorgen voor scheidsrechters en op het
wedstrijdformulier aan te geven wie dat zijn.
6. Deelnemende teams dienen zelf te zorgen voor tellers en op het wedstrijdformulier aan te
geven wie dat zijn.
7. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële spelregels van de Nevobo voor het
beachvolleybal, zie:
https://www.nevobo.nl/cms/download/3639/Spelregels%20Beachvolleybal%202018%20%20versie%20mei%202018.pdf.
Met uitzondering van het aantal spelers in het veld. Prestatieve teams spelen in een
opstelling van drie tegen drie spelers. Recreatieve teams mogen daarentegen ook met 4
spelers in het veld staan.
8. Organisator VC Set Up zorgt voor de wedstrijdballen. Elk team dient zelf te zorgen voor
inspeelballen.
9. Het te spelen team moet 2 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het speelveld
aanwezig zijn. Bij niet verschijnen gaan de wedstrijdpunten naar de tegenstander.
10. Een wedstrijd bestaat uit twee sets en wordt op basis van tijdsduur gespeeld. De speelduur
per set bedraagt 7 minuten en per wedstrijd 2x 7 minuten. Na afloop van de eerste set
wordt van kant gewisseld. Het eerstgenoemde team heeft de eerste opslag. Het andere
team heeft de tweede set de opslag.
11. Bij het klinken van het eindsignaal is de wedstrijd afgelopen. De rally die op dat moment
gespeeld wordt, dient gestopt te worden en telt niet meer mee in de eindstand.
12. Op een beslissing van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk.
13. De puntenverdeling bij een wedstrijd is:
• gewonnen set:
2 punten;
• gelijk gespeelde set: 1 punt;
• verloren set:
0 punten.
14. Wanneer een team uitgesloten wordt van verdere deelname of wordt teruggetrokken,
tellen de resultaten van de gespeelde wedstrijden van het team niet meer mee. Het team
wordt uit de stand verwijderd.
15. Wanneer twee of meerdere teams gelijk eindigen, wordt de plaats in de eindranglijst
bepaald door:

het onderlinge resultaat qua punten;
het onderlinge gemiddelde resultaat qua sets (wanneer het onderlinge resultaat qua
punten gelijk is);
• het lot van de toss (wanneer zowel het onderlinge resultaat qua punten als gemiddelde
resultaat qua sets geen uitkomst biedt).
16. Deelname aan het toernooi is geheel op eigen risico. VC Set Up zorgt ervoor dat adequate
medische begeleiding aanwezig is (EHBO). VC Set Up is niet verantwoordelijk voor enigerlei
materiële of lichamelijke schade voortvloeiend uit deelname aan het toernooi. VC Set Up is
niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vermissing van spullen.
17. De toernooileiding kan op ieder moment besluiten om het toernooi te wijzigen of af te
gelasten. Schade hieruit voortvloeiend anders dan het inschrijfgeld, wordt door VC Set Up
niet vergoed. Wanneer het toernooi reeds gestart is, zal het inschrijfgeld niet vergoed
worden.
18. Afmelden kan t/m 10 juni 2019 met teruggave van het inschrijfgeld.
19. Organisator VC Set Up hecht waarde aan de Privacywet (AVG). De toegestuurde gegevens
worden alleen door VC Set Up gebruikt om de wedstrijdschema’s te maken en worden niet
gedeeld met derden.
Ter promotie van de Beachvolleybaltoernooien wil VC Set Up foto’s en films maken en deze
vanuit historisch perspectief bewaren. Wanneer deelnemers herkenbaar worden
gefotografeerd of gefilmd (bv. een foto van het winnende team) heeft VC Set Up volgens
de Privacywet daarvoor individuele toestemming nodig van de deelnemers (toestemming
namens een coach, team, bedrijf of vereniging is niet rechtsgeldig). Omdat het registreren
hiervan ondoenlijk is, worden door VC Set Up uitsluitend sfeerfoto’s en -films gemaakt
tijdens het toernooi waarop deelnemers niet duidelijk herkenbaar zijn, met uitzondering
van deelnemers die VC Set Up hiervoor eerder expliciet toestemming gaven.
20. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
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