
DKV Toernooi Buiten Reglement 2022 
 

● Er staan per team 6 personen in het veld, als dit is afgesproken kunnen teams ook 
met 5 personen spelen. 

● Elk team meldt zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd bij de 
wedstrijdtafel om hun wedstrijdprogramma op te halen. Dit geldt voor zowel 
zaterdag als zondag. 

● Eventuele wijzigingen van het programma worden op het mededelingenbord bij de 
wedstrijdtafel geplaatst.  

● Let goed op wanneer je team moet spelen, fluiten, dan wel de gelegenheid heeft om 
bij andere wedstrijden te kijken. Let goed op de aangegeven speeltijden! 

● Het wedstrijdschema en de wedstrijdbriefjes voor de uitslagen hangen bij de velden. 
De scheidsrechter vult de wedstrijduitslag in op het juiste formulier. Na afloop van 
de wedstrijd dient dit formulier meteen afgegeven te worden bij de wedstrijdtafel. 

● Elke speelronde bestaat uit 30 minuten waarvan er 25 minuten gespeeld worden. 
Het einde van een wedstrijd wordt aangegeven door middel van een toeter, dit is 
tevens het beginsein van de volgende wedstrijd. De rally wordt altijd uitgespeeld 
voor het eindigen van een wedstrijd. Zorg zelf dat je met jouw team op tijd aanwezig 
bent zodat de wedstrijden direct kunnen beginnen! 

● Halverwege de wedstrijd wordt er gewisseld van speelhelft. Dit wordt niet 
aangegeven door de wedstrijdleiding. Beide teams en de scheidsrechter zijn er 
verantwoordelijk voor dat er op tijd gewisseld wordt.  

● Tijdens de wedstrijd worden de punten doorgeteld, ook wanneer door één team de 
25 punten zijn behaald wordt er doorgeteld. 

● Voor een gewonnen wedstrijd worden 2 punten toegekend aan het winnende team. 
Bij gelijkspel krijgen beide teams 1 punt. 

● Als een team na 10 minuten niet aanwezig is, dient dit te worden gemeld bij de 
wedstrijdtafel. Er worden dan automatisch 2 punten aan het andere team 
toegekend.  

● Het op het wedstrijdformulier eerstgenoemde team levert een wedstrijdbal, een 
teller en krijgt de service.  

● Tijdens de wedstrijd zijn de beslissingen van de scheidsrechters bepalend. 
● De winnaar is het team met de meeste gewonnen wedstrijden, bij gelijkspel is het 

puntensaldo bepalend.  
● Tijdens het DKV toernooi wordt er volgens de Nevobo regels gespeeld. Hierbij wordt 

het rallypoint-systeem aangehouden. Elk team levert een scheidsrechter en een 
teller zoals staat aangegeven in het wedstrijdschema. Bij het niet leveren van een 
scheidsrechter of teller is de wedstrijdleiding bevoegd tot sancties. 

● In een mix-team dient altijd minimaal één vrouw in het veld te staan. 
● In alle gevallen dat dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

 
LET OP! Elk team dient eigen ballen mee te nemen! 
 
Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij de wedstrijdleiding (Ellis Rops) langskomen! 
 


