Junior Beachcircuit 2017
Wat zijn de beachvolleybal spelregels?
Afmetingen veld en net


Veldgrootte alle categorieën: 8x16 m.

Spelverloop








Puntentelling: er wordt gespeeld volgens het rally-point-system. Dat betekent dat
na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. Alle
wedstrijden bestaan uit één set tot 21 punten, met twee punten verschil.
Uitzondering op bovenstaande regel is de categorie 2x2 Hoog. Hier wordt er
gespeeld om twee gewonnen sets.
Veldwissel: na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.
Time-outs: time-outs zijn niet toegestaan.
Spelerswissels: in de categorieën 2x2 zijn tijdens de wedstrijd geen
spelerswissels toegestaan. In de overige categorieën zijn spelerswissels
toegestaan wanneer van speelhelft wordt gewisseld of door ‘in te draaien’ bij de
serveerplaats.
Voetfouten: er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de
tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt
gehinderd. Met je voet over de achterlijn stappen met de service geldt wel als
voetfout.

Wedstrijdbal


Ieder team dient een wedstrijdbal mee te nemen. Het in het
speelschema eerstgenoemde team levert de wedstrijdbal en heeft keuze voor
opslag of speelhelft.

Opslag


Er mag vanachter de gehele achterlijn worden geserveerd. Er is slechts
één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De
niet serverende speler(s) mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.

Netservice:


Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel ‘normaal’ door.

Servicepass:


De service mag bovenhands worden opgevangen, mits beoordeeld als
bovenhandse set-up (dit is dus niveau-afhankelijk). Het bovenhands opvangen
met een harde techniek is altijd correct. In de meeste gevallen is alleen het
bovenhands opvangen met een harde techniek correct; dit in tegenstelling tot het

zaalvolleybal. (Overigens is het wenselijk dat deze regel – evenals de overige
techniekregels – in het bijzonder in de categorie 4x4 recreatief uiterst soepel wordt
toegepast.)
Set-up:


Een bal, welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de 3e bal zijn),
mag over het net worden gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is volgt een
dubbel fout.

Aanval:


De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash,
geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands, etc.). Het is dus
niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de ‘push- of
duwtechniek’, waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als
uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de
schouders staat van de uitvoerder. Indien, door te veel beweging van de
uitvoerder, niet vast te stellen is of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout
beoordeeld.

Verdediging:


Alleen een hard geslagen bal mag ‘vies’ (langer of meervoudig contact)
worden verdedigd. Een boogbal en een bal via netrand of blok mag niet als hard
geslagen worden beoordeeld.

Blok:


Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal
nog maximaal twee maal worden gespeeld, waarbij degene die bij de blokkering
de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer
speelt.

Sportiviteit:


Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te
informeren over in- en uitballen, touche’s, netfouten, e.d. als de scheidsrechter dit
zelf niet kan waarnemen. Bij vragen of onoplosbare onenigheid kun je terecht bij
de wedstrijdleider. De beslissing van de wedstrijdleider is bindend!

Wat zijn de nethoogtes bij beachvolleybal voor jeugdwedstrijden?
De nethoogtes zijn, zoals hieronder vermeld.
Leeftijd
<13
<15
<17
<19

Jongens
2,00 m
2,12 m
2,24 m
2,43 m

Meisjes
2,00 m
2,12 m
2,24 m
2,24 m

Moeten de teams ook zelf een beachvolleybal meenemen?
Ja, ieder team moet minimaal over een wedstrijdbal beschikken.
Mag iedereen deelnemen aan het Junior Beachcircuit?
Iedereen kan meedoen aan het Junior Beachcircuit, maar je moet wel lid zijn van de
Nevobo. Je kunt op twee manieren lid zijn:
1. Door lid te zijn van een bij de Nevobo aangesloten volleybalvereniging,
verenigingen moeten al hun leden opgeven bij de Nevobo dus dit maakt je
automatisch lid.
2. Of door jezelf als beachvolleybal lid bij de Nevobo aan te melden
3. Alleen spelers met een Nederlands Paspoort kunnen zich kwalificeren voor de JBC
Finals

Hoeveel kost het om mee te doen aan het Junior Beachcircuit?
Het inschrijfgeld per toernooi bedraagt 15,00 per team.
Hoeveel Junior Beachcircuits zijn er?
Er is één landelijk Junior Beachcircuit. In totaal kan er deel worden genomen aan +/-50
toernooien door heel Nederland.
Waar mag ik mee doen?
Je mag aan alle toernooien in heel Nederland mee doen. Op elk toernooi kun je
rankingpunten verdienen.
Voor welke categorieën kan ik mij aanmelden?
Om je te helpen met de categorie waarvoor je wilt inschrijven hebben we een duidelijke
tabel gemaakt. Hierin kun je zien voor welke categorie jij en je partner je mag
aanmelden.

Leeftijdscategorie
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<15
<13
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Geboren
Geboren
Geboren

of op
of op
of op
op of
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na
na
na
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01-01-2001
01-01-2003
01-01-2005

<13 is een mix-categorie. Hier spelen jongensteams, meidenteams en mix-teams in één
poule.
In de jongens categorie is het toegestaan om met een meisje in het veld te staan.
Jongens zijn niet toegestaan in de meisjes categorieën.
Indien in een categorie te weinig inschrijvingen zijn, zal de wedstrijdleiding de
betreffende teams in een andere categorie indelen.
Hoe moet ik inschrijven?
Inschrijven kan via het inschrijfformulier en deze kun je vinden op de site
www.volleybal.nl/jbc.
Kan ik mijn inschrijving annuleren?
Ja, dit kan tot en met de woensdag voorafgaand het toernooi. Neem zo snel mogelijk
contact op met het regiokantoor. Meld je je na woensdag af, dan ben je inschrijfgeld
verschuldigd aan de toernooiorganisator.

De toernooidag
Wat moet je allemaal weten over de dag van het toernooi? Hieronder een aantal
antwoorden. Je zal ook veel informatie krijgen toegestuurd over het toernooi in
de week voorafgaand.
Hoe laat moet ik mij aanmelden op de locatie?
Het verschilt per toernooi hoe laat je je moet aanmelden. In de week voorafgaand aan
het toernooi ontvang je een laatste informatie mail van de organiserende vereniging.
Hierin staat opgenomen hoe laat de teams zich moeten aanmelden. Zorg dat je op tijd
bent, anders loop je het risico om uit het schema te worden gehaald
Waar moet ik mij aanmelden op de locatie?
Je dient je aan te melden bij de wedstrijdleiding. Het verschilt per toernooi waar deze
geplaatst is. In de week voorafgaand aan het evenement ontvang je een laatste
informatie mail. Hierin staat opgenomen waar de teams zich moeten aanmelden. Vergeet
niet je bevestiging van je inschrijving mee te nemen naar het strand!
Hoe kan ik tijdens een toernooi weekend de organisatie bereiken?
Voorafgaand aan het toernooi ontvang je een email van de organisatie van de vereniging
met alle contactgegevens. Hierin staat vermeld hoe je de organisatie kunt bereiken.
Ook staat op de kalender het mailadres van de organisatie. Mocht je vooraf vragen
hebben dan kun je hen via dat mailadres bereiken.
Hoe is een toernooi dag van het Junior Beachcircuit ingedeeld?
Elke dag is een aparte toernooidag. Bij aanmelding op de locatie hoor je op welk veld je
team speelt. Naast het spelen van je eigen wedstrijden fluit je ook wedstrijden tussen je
tegenstanders. Alle uitslagen worden op een wedstrijdformulier bijgehouden. Als alle
uitslagen zijn doorgegeven bij de wedstrijdleiding wordt de poule stand bepaald.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per categorie worden er vervolgens kruisfinales,
halve finales en finale wedstrijden gespeeld.
Hoe laat is een toernooi dag afgelopen?
Dit is vaak afhankelijk van de categorie waarin je speelt en de grootte van het toernooi.
Lees ook goed de mail die je vooraf krijgt, hierin staat informatie over het toernooi.
Toernooien worden in de meeste gevallen binnen een dagdeel gespeeld.
Na afloop van je wedstrijden is het overigens altijd erg gezellig. Vooral als het lekker
weer is kun je natuurlijk altijd nog genieten van een lekker drankje, leuke
beachvolleybal wedstrijden en bijpraten met vrienden en bekenden. Bij een aantal Junior
Beachcircuit toernooien worden op dezelfde dag ook nationale beachvolleybal competitie
wedstrijden gespeeld.

Is er EHBO aanwezig?
De organisatie draagt er zorg voor dat op iedere locatie EHBO voorzieningen aanwezig
zijn om verwondingen en/ of blessures te behandelen.
Kan ik een broodje of drankje kopen op locatie?
Op veel locatie zal er de mogelijkheid zijn om een drankje of iets lekkers te kopen.
Uiteraard verschilt dit per locatie. We raden dan ook aan om de informatie die je wordt
toegezonden goed door te lezen. Hierin staat vermeld wat voor soort locatie het is en wat
voor gelegenheden er aanwezig zijn om iets te kopen.
Neem wel zelf genoeg mee! Volleyballen op een lege maag is niet fijn. Vooral als de zon
op een dag goed schijnt is water of sportdrank erg belangrijk.
Wanneer wordt een toernooi afgelast?
De promotor of organisator bepaald ’s morgens of een toernooi wordt afgelast. Let op!
Zeker op de kustlocaties kan het weer per kilometer verschillen en er heel anders uitzien
dan in het binnenland. Alleen wanneer de voorspellingen dermate slecht zijn, kan het
gebeuren dat een toernooi op voorhand wordt afgelast.
Als de weersomstandigheden slecht zijn (onweer, windkracht 7/8, heel veel regen,
ondergelopen velden etc.), treedt het volgende protocol in werking: Vanaf 8.00 uur
bekijkt de Promotor de weersverwachting voor de toernooidag en indien gewenst wordt
er contact opgenomen met de Organisator. Met dit advies wordt besloten om wel of niet
te starten met het toernooi of de start tot nader besluit uit te stellen. Tot uiterlijk 11.00
uur wordt bekeken of het mogelijk is om het toernooi alsnog te starten. Tussentijds
worden de teams uiteraard voorzien van de actuele ontwikkelingen en
weersvoorspellingen. Als om 11.00 uur blijkt dat er geen verbetering te verwachten valt,
wordt de toernooi dag afgelast.
Wanneer een toernooi op voorhand wordt afgelast zal dit op verschillende manieren
kenbaar worden gemaakt zodat de teams niet hoeven af te reizen.
Mocht een toernooi onverhoopt niet doorgaan of gestaakt worden, dan worden geen
rankingpunten toegekend.
Hoe zit het met de aansprakelijkheid?
De organiserende verenigingen van het Junior Beachcircuit, de Nevobo en (lokale)
sponsors zijn niet aansprakelijk voor onderstaande gebeurtenissen. Overigens doen we
er uiteraard, binnen onze mogelijkheden, alles aan om onderstaande vervelende situaties
te voorkomen.



Verwondingen en blessures die opgelopen worden tijdens en op de toernooien van
het Junior Beachcircuit.
Vermissing, diefstal en/of vernieling van eigendommen van deelnemers tijdens en
op de toernooien van het Junior Beachcircuit.

De ranking
Alles wat je wil weten over de ranking en hoe je rankingpunten kunt
verdienen vind je hier vinden.
Wat zijn rankingpunten?
Na elk Junior Beachcircuit toernooi worden er rankingpunten toegekend. Je krijgt n.a.v.
het resultaat van het toernooi een aantal punten. Hoe hoog het aantal punten is, kun je
zien in de rankingtabel. Tabel vind je op www.volleybal.nl/jbc.
Als je punten hebt verdiend kom je automatisch op de ranking te staan.
De rankingpunten van alle leeftijdscategorieën waaraan je deelneemt tellen mee voor je
totaal.
Wat kan ik met rankingpunten?
Bij elk Junior Beachcircuit toernooi wordt de poule-indeling gemaakt op basis van de
huidige ranking. Zo wordt er zo'n eerlijk mogelijke indeling gemaakt.
Wanneer jij en jouw beachpartner gezamenlijk genoeg punten hebben om bij de beste 4
teams van een leeftijdscategorie van jouw regio te komen, dan plaats je je voor de Junior
Beachcircuit Finals. Hier komen van alle vier de regio's de top 4, van elke
leeftijdscategorie, bij elkaar en zij spelen om de landelijk titel. In 2017 wordt dit toernooi
gespeeld op 26 augustus in Scheveningen.
Je kunt je kwalificeren voor een leeftijdscategorie hoger dan de leeftijdscategorie waartoe
je, volgens je geboortedatum, behoort. Mits je voldoende punten hebt.
Je moet minimaal één toernooi gespeeld hebben met jouw beachpartner om als team in
aanmerking te komen voor de Junior Beachcircuit Finals.
Daarnaast is het mogelijk om de punten die je verdient bij het JBC mee te laten tellen bij
de landelijke senioren ranking. Per weekend kun je de rankingpunten van één toernooi
mee laten tellen bij de landelijke senioren ranking. Mocht je dit willen dan kun je contact
opnemen met beach@nevobo.nl
Tellen al mijn rankingpunten die ik heb gehaald mee?
Nee, voor een plek naar de Junior Beachcircuit Finals tellen alleen de beste 4 resultaten
mee. De ranking is een optelsom van de beste 4 resultaten.

Hoeveel rankingpunten kunnen we verdienen?
De hoeveelheid rankingpunten die verdeeld wordt bij een toernooi ligt aan de grootte
van het toernooi is. Hier vind je de tabel met punten.
Wat doe ik als ik me geplaatst heb met mijn team voor de Junior Beachcircuit Finals
maar mijn beachpartner kan niet meedoen?
Wanneer één van de spelers uit een team door ziekte of een blessure niet deel kan
nemen aan de Junior Beachcircuit Finals dan kan de andere speler iemand anders
vragen. Samen dienen beide spelers voldoende team punten binnen de regio te hebben
om bij de top 4 van de categorie te horen. Ook moet iedere individuele speler minimaal 1
JBC-toernooi gespeeld hebben. Het is de verantwoordelijkheid van het team om zelf
iemand anders te regelen.
Wij hebben hetzelfde aantal punten gehaald als een ander team. Hoe wordt er
berekend wie er hoger is geëindigd?
Wanneer er meerdere teams op dezelfde plaats eindigen dan wordt er achtereenvolgens
gekeken naar:
1. Het team met het minste aantal gespeelde JBC-toernooien staat hoger in ranking;
2. Hebben de teams evenveel toernooien gespeeld, dan wordt gekeken welk team in
de onderlinge toernooi(en) gemiddeld het hoogst geëindigd is;
3. Is er dan alsnog een gelijke stand, dan wordt gekeken naar het team met het
meeste aantal 1e plaatsen, respectievelijk 2e plaatsen etc.
4. Is er dan alsnog een gelijke stand dan wordt plaatsing door middel van loting
bepaald.
Stel mijn beachpartner raakt halverwege het toernooi geblesseerd of moet
onverwachts weg. Krijg ik dan nog wel mijn rankingpunten?
Helaas, nee dan krijg je geen rankingpunten.
Rankingpunten worden alleen gegeven als het hele toernooi met hetzelfde team is
gespeeld. Mocht het voorkomen dat tijdens het toernooi door blessure of een andere
oorzaak een team niet meer compleet is dan wordt dit team uit de eindranking van het
betreffende toernooi gehaald.
Overige vragen?
Stuur een mail naar jbc@nevobo.nl

