Spelregels
Algemene spelregels.
Volgens CMV spelregels (2019-2022) Niveau 1 t/m 6.

Het veld
Het speelveld heeft de volgende afmetingen; 6 meter breed en 6 meter diep voor niveau 5 en 6 en
4,5 meter diep voor niveau 1 t/m 4. Als gebruik wordt gemaakt van een badmintonveld gelden de
buitenste zijlijn en de binnenste achterlijn voor 6 meter voor 4,5 meter moet er een extra lijn geplakt
worden. Nethoogte is 2,00 meter.

De wedstrijd
Bij CMV volleybal niveau 1 t/m 3 wordt 1 set van 12½ gespeeld en bij niveau 4 t/m 6 worden 2 sets
van 12½ minuut gespeeld per wedstrijd. Elke set kent zijn eigen telling. Zorg ervoor dat u tijdig met
het team bij het veld gereed staat. Het begin en einde van een set wordt centraal aangegeven. Als de
zoemer gaat stopt de wedstrijd onmiddellijk. Bij niveau 4 t/m 6 zorgt eerst genoemde team zorgt
voor een scheidsrechter, het andere team zorgt voor een teller. Elk team is verplicht een
leider/coach te hebben.

De competitie
Elke gewonnen set levert 2 wedstrijdpunten op. Bij gelijke setstand krijgt elk team 1 wedstrijdpunt.
Bij gelijk aantal wedstrijdpunten is het scoresaldo bepalend.
Iedere ronde kunnen nieuwe teams ingeschreven worden.

De officiële regeltjes
Elke speler is in het bezit van een spelerskaart en moet aangemeld zijn als spelend lid.
De spelers kaarten voor aanvang van de eerste wedstrijd bij de wedstrijdleiding tonen om deze te
kunnen controleren.
De vereniging blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de teams die onder de verenigingsnaam
uitkomen.

Leeftijdgrenzen seizoen 2020-2022
(Spelers mogen maximaal een jaar te oud zijn: sleepregeling)

Niveau 6:
Niveau 5:
Niveau 4:
Niveau 3:
Niveau 2:
Niveau 1:

zonder sleepregeling
geboren na 30-09-2009
geboren na 30-09-2010
geboren na 30-09-2011
geboren na 30-09-2012
geboren na 30-09-2013
geboren na 30-09-2014

met sleepregeling
na 30-09-2009
na 30-09-2010
na 30-09-2011
na 30-09-2012
na 30-09-2013

