
Wedstrijdreglement Straatvossebal 2018

Teamindeling en opstelling
Een team in het veld bestaat uit minimaal twee dames
Indraaien is altijd toegestaan, met de beperking dat een team in het veld altijd minimaal 
twee dames bevat
Per team is maximaal één gastspeler uit een andere straat toegestaan
Eerstgenoemde ploeg staat aan de kant van de Toekomst en begint met de opslag

Tijdens de wedstrijd
Opslag mag alleen onderhands
Smashen is voor heren in het hele veld niet toegestaan
Komt een bal via de takken/bomen op eigen speelhelft naar beneden, dan mag je 
doorspelen
Komt een bal via de takken/bomen op de de andere speelhelft, dan krijgt de tegenpartij 
een punt en de opslag
Timeouts zijn niet toegestaan

Wedstrijdduur
De wedstrijden beginnen na een centraal fuitsignaal
Na 7 minuten, aangegeven met een centraal fuitsignaal,wisselen van speelhelft, waarbij 
de lopende rally wordt uitgespeeld
Een wedstrijd duurt 14 minuten
De wedstrijden eindigt na een centraal fuitsignaal, waarbij de lopende rally wordt 
uitgespeeld
Na afoop van de wedstrijd geeft de scheidsrechter de eindstand door aan de wedstrijd-
organisatie

Puntentelling
Het team met de meeste punten wint en krijgt drie punten
Bij gelijke stand krijgt ieder team één punt
Het team met de minste punten verliest en krijgt nul punten

Alle punten van de gespeelde wedstrijden worden per team opgeteld
De eindstand is op volgorde van punten
Bij gelijk aantal punten is het totale puntensaldo (voor-/-tegen) van alle wedstrijden 
bepalend
Bij gelijk puntensaldo van de wedstrijden is de onderlinge wedstrijd bepalend
Bij gelijke onderlinge wedstrijd beslist het lot

Finale wedstrijd
Een finale wedstrijd bestaat uit één set
Het eerste team met 25 punten en twee punten verschil met het andere team, wint de 
wedstrijd
De teams wisselen van speelhelft bij het bereiken van 25 punten, totaal van beide teams

Scheidsrechter/teller
Ieder team levert een scheidsrechter en een teller
Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter. Deze heeft altijd gelijk
Bij niet voorziene omstandigheden, beslist de organisatie

Behalve deze aanpassingen spelen we verder volgens de NEVOBO volleybal spelregels


