
Reglement DKV binnentoernooi 2022 

 

Het wedstrijdprogramma wordt bekend gemaakt via Tournify op vrijdag 3 juni om 18.00. Het 

programma is in te zien via de app van Tournify of via de website 

(https://www.tournify.nl/live/dkv). De standen en uitslagen van de wedstrijden zullen ook hier 

ingevoerd worden. Houd dit dus goed in de gaten! 

 

Zowel op zaterdag als op de zondag dienen de aanvoerders een half uur voor de start van 

hun eerste wedstrijd zich aan te melden bij de wedstrijdleiding. Verder zullen de teams ruim 

voor aanvang van de wedstrijden aanwezig moeten zijn op het veld zodat er geen 

verwarring kan ontstaan. Een wedstrijd start op het tijdstip dat is aangegeven in het 

wedstrijdprogramma. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de teams om daarvoor te 

hebben warm gespeeld. 

Als een team zich meer dan 10 minuten te laat meldt hebben ze automatisch de eerste set 

verloren. Melden ze zich pas na 20 minuten dan hebben ze de wedstrijd verloren met 2-0. 

Hierbij zal het maximum verschil in puntenaantal gehanteerd worden (25-0).  

 

Het wedstrijdprogramma voor zondag zal op zaterdagavond bekend worden gemaakt via 

Tournify. 

 

Het is altijd mogelijk om het DKV-bestuur om meer uitleg te vragen.  

 

Spelregels: Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de Nevobo voor de 

Topdivisie en lager, 2021-2022. 

 

Daarnaast zijn de volgende regels van kracht: 

- Elke wedstrijd bestaat uit twee sets tot 25 punten, met minimaal twee punten verschil 

met een maximum van 30 punten. 

- Zowel de halve finales als de finales worden gespeeld volgens het ‘best of three’ 

systeem: er worden twee sets gespeeld tot de 25 punten, met minimaal 2 punten 

verschil. In het geval van een gelijke stand na afloop van de tweede set zal er een 

beslissende derde set gespeeld worden. Deze wordt gespeeld tot de 15 punten of 

verder tot twee punten verschil. 

- Voor het binnentoernooi geldt dat alle teams uniform gekleed dienen te zijn. Shirts 

dienen met (verschillende) nummers te zijn bedrukt en een eventueel liberoshirt moet 

van een afwijkende kleur zijn. Het maakt niet uit of dit officiële wedstrijdtenues zijn of 

zelfgedrukte shirts. 

- Het op het wedstrijdformulier eerstgenoemde team levert een wedstrijdbal en een 

teller. 

- De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. 

- Scheidsrechters worden met respect behandeld.  

- De standen in de poules worden bepaald door achtereenvolgens: aantal gewonnen 

sets, onderling resultaat, puntensaldo en eventueel een extra set. 

- In uitzonderlijke situaties kan de wedstrijdleiding (het DKV-bestuur) toestemming 

geven tot het ‘lenen’ van een speler van een ander team. Dit verzoek dient tijdig bij 

de wedstrijdleiding ingediend te worden. 

- De wedstrijdleiding staat open voor waardevolle suggesties en opmerkingen. 

- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

https://www.tournify.nl/live/dkv


 

LET OP! Elk team dient zijn eigen ballen mee te nemen 

 


