VLAAMS JEUGDBEACH KAMPIOENSCHAP 2018
REGLEMENT

1. Het VLAAMS JEUGDBEACHKAMPIOENSCHAP 2018 is een officiële organisatie van
Volley Vlaanderen. Het kampioenschap staat onder toezicht van de Vlaamse
Beachcommissie.
2. De Beachcommissie Volley Vlaanderen staat in voor de omkadering en invulling van het
sportieve gedeelte waaronder competitie, deelnemers, reglementen en scheidsrechters. Zij zal
hiervoor beroep doen op de en/of medewerking vragen aan de provinciale Beach commissies.
3. Het VLAAMS JEUGDBEACHKAMPIOENSCHAP 2018 erkent de reglementen en
richtlijnen die door de FIVB werden vastgelegd voor de kwalificatie van de Europese en
Wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen.
4. Het VLAAMS JEUGDBEACHKAMPIOENSCHAP 2018 bestaat uit één tornooi voor elke
leeftijdscategorie dat gespeeld zal worden op zaterdag 28 en zondag 29 juli 2018 in
Zeebrugge aan de terreinen van de Surfclub Icarus.
5.Er nemen enkel jongens- en meisjes teams deel (gemengde teams zijn niet toegelaten op
uitzondering van U12) in afzonderlijke reeksen.
6. Reeksen, terreinen en nethoogtes :
U12 (geboren 2007- en later) : gemengde ploegen kunnen. 1 reeks jongens-jongens, meisjesmeisjes, jongens-meisjes. Terrein 6x12 meter (nethoogte : 2.00 m)
U14 (geboren 2005 -2006 en later) : afzonderlijke reeks jongens en meisjes Terrein 8x16
meter. (Nethoogte meisjes en jongens: 2.12m)
U16 (geboren 2003-2004 en later) : afzonderlijke reeks jongens en meisjes Terrein 8x16
meter.(Nethoogte meisjes en jongens : 2.24m )
U18 (geboren 2001-2002 en later) : afzonderlijke reeks jongens en meisjes Terrein 8x16
meter.(Nethoogte meisjes : 2.24m jongens :2.43m)
Elke deelnemer zal zich kunnen identificeren bij aankomst aan het wedstrijdsecretariaat.
Voor alle spelers en speelsters is een Volley Vlaanderen-registratie verplicht.

7. Er wordt gestreefd naar een competitie met 16 ploegen.

Elke provincie kan 2 ploegen afvaardigen per leeftijdscategorie voor jongens en meisjes.
Verder zullen er minimum 6 teams per reeks worden uitgenodigd via de algemene Vlaamse
ranking.
Mocht dit nog niet volstaan dan kunnen vrije inschrijvingen toegang krijgen tot de Vlaamse
finale. Deze kunnen zich melden via een inschrijving via de beachwebsite (Om de reeksen te
vervolledigen naar 4 teams, kan de Vlaamse Beachcommissie deze aanvullingen toestaan).
Deze ploegen zullen worden uitgeloot als blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare
plaatsen.
De deelname van alle ploegen is gratis.
8.De provincies moeten hun ploegen inschrijven uiterlijk 23 Juli 2018.
De teams via de klassering kunnen deelnemen zullen een mail ontvangen en bevestigen
uiterlijk 23 Juli 2018.
De teams die willen inschrijven als vrije deelnemer kunnen zich melden via de
inschrijvingsmodaliteiten van “divisietornooien” Belgium Beach. Zij worden na 23 juli
verwittigd of er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn en bevestigen binnen de 24u hun
deelname
9. Het is aan spelers, speelsters, ploegen toegestaan om dubbel deel te nemen aan het
kampioenschap in verschillende reeksen op verschillende dagen.
Het is aan spelers, speelsters, ploegen NIET toegestaan om dubbel deel te nemen aan het
kampioenschap in verschillende reeksen op dezelfde dagen
10.De deelnemers treden aan in een uniforme singlet of t-shirt van hetzelfde kleur en ontwerp
naar eigen keuze. Aantreden in ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
11.Elk team zal minstens 4 sets spelen, waaronder 3 poule wedstrijden en minstens 1 kowedstrijd. (de kwart, halve en finales worden gespeeld naar 2 winnende sets).
12.Finales worden geleid door een scheidsrechter. Voor alle andere wedstrijden worden
beroep gedaan op de fair-play van de deelnemende ploegen. Mocht blijken dat er tijdens de
wedstrijd onenigheid ontstaat omtrent het verloop en/of het toepassen van de reglementen dan
kan een van de ploegen zich gaan beklagen bij de wedstrijdjury, dit zijn de mede
organiserende leden van de Vlaamse beachcommissie. Deze zal de passende maatregelen
treffen om een regelmatig wedstrijdverloop te garanderen.
13.Alle poulewedstrijden en 1/8 finales worden gespeeld in FORMAT A naar 1 set volgens
het rallypointsysteem tot 21 punten, met 3 punten verschil zonder puntenbeperking.
Alle kwart-, halve en finales worden gespeeld naar 2 winnende sets naar 21 punten(met 2
punten verschil) en mogelijks een derde set naar 15 punten (met 2 punten verschil)
(FORMAT B).
14. Wedstrijdverloop en bijkomende info:
a.Het schema zal beschikbaar zijn bij aanvang van de competitie
b.Na het beëindigen van een match, zal een volgende match worden afgeroepen. Deze start
binnen de 5 minuten na afroepen. Als een van de ploegen niet tijdig aanwezig is of niet wenst
te starten dan kan er een forfait worden uitgesproken.

c. Er wordt enkel gespeeld met de ballen die beschikbaar zijn via de wedstrijdjury.
d. Na de wedstrijd brengt de winnaar de wedstrijdbal terug en deelt men de uitslag mee.
Wisselen van speelhelft na elk veelvoud van 7 punten, zonder rustpauze.
e. De ploegen beschikken per set over 1 vrij te nemen time–out van 1 minuut.
f. Bij ieder veelvoud van 21 punten volgt een technische time–out van 1 minuut.
g. Alle ploegen moeten aanwezig zijn om 9.30 u. Aanmelden vanaf 9 u. Het wedstrijdschema
kan nog ter plaatse worden bijgesteld.
15. In geval van betwisting zal een jury, samengesteld uit de aanwezige leden van de Volley
Vlaanderen-Beach commissie, bevoegd zijn toe iedere beslissing te nemen om situaties die
niet door huidig reglement zijn voorzien op te lossen.
16.De prijsuitreiking gebeurt binnen de 30 minuten na het beëindigen van de laatste match.
Alle podiumploegen worden geacht voltallig aanwezig te zijn. Er worden geen medailles,
bekers of prijzen via derden bezorgd.
17.Op basis van de ranking U14, U16 en U18 zullen de jongens- en meisjes teams worden
geselecteerd voor deelname aan het Belgisch kampioenschap van donderdag 9 augustus 2018
in Knokke.

