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De Sportcommissie van de Koninklijke Landmacht
organiseert het

OPEN
MILITAIR
KAMPIOENSCHAP
VOLLEYBAL
30 SEPTEMBER 2021
HANZEHAL
ZUTPHEN
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1. Organisatie
a) Sportcommissie KL
De Sportcommissie KL is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg
van de sportkalender activiteiten. Hierbij wordt ze ondersteund door o.a. personeel van
de LO/Sportorganisatie. Voor algemene informatie over de sportkalender en/of dit
specifieke evenement kunt u terecht bij:
 Hoofd Sportcommissie KL : Elnt Anthony de Miranda 06-83646007
 Stoo Sportcommissie KL
: Aooi René de Jager
06-10487535
b) Wedstrijdleiding
 Wedstrijdleiding
: Aooi René de Jager
 Hoofdscheidsrechter : Aooi Gerard Broekema
 Protestcommissie
: Elnt Anthony de Miranda, Aooi Gerard Broekema
en de betreffende scheidsrechter.
c) Accommodatie
Hanzehal,
Fanny Blankers-Koenweg 2,
7203 AA Zutphen
tel: 0575-516661
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2. Chronologisch overzicht
Tijd:

Programma:

07.45- 08.15 uur:

melden deelnemende teams bij het wedstrijdsecretariaat in
sporttenue.
aanvang wedstrijden in de voorronde.
prijsuitreiking in de kantine (direct na afloop in de sporthal)

09.00 uur:
± 17.00 uur:

3. Huishoudelijke mededelingen
Inspelen dient uitsluitend te geschieden op de daarvoor aangewezen velden.
Kantinefaciliteiten
 Er mogen in de kantine, kleedkamers en de speelhal géén meegenomen etenswaren of
drank genuttigd worden. Er is een bedrijfsrestaurant aanwezig. De
deelneemsters/deelnemers dienen zelf in een lunch te voorzien.
 Door de organisatie wordt geen voeding verstrekt!! In de kantine kunt u tegen betaling uw
eigen lunch kopen.
Wedstrijdballen
 Ieder team is verplicht om een wedstrijdbal mee te nemen.
 De scheidsrechter bepaalt met welke bal wordt gespeeld.
Kleding
 Ieder team dient in shirts te spelen met borst- en rugnummer.
Kleedkamergebruik
 Bij het melden wordt de “kleedkamerindeling” bekend gesteld.
 Na afloop van het toernooi dient u de kleedkamer “bezem schoon” achter te laten.
 Er mag in de gehele accommodatie niet gerookt worden.
 Waardevolle bezittingen niet in de kleedkamer achterlaten.

4. Wedstrijdreglement







Gespeeld wordt volgens de regels van de NEVOBO m.u.v.:
Wedstrijdduur: Alle wedstrijden (excl. finale) 1 SET tot 25 punten.
Finalewedstrijden in beide categorieën "Best of Three" (beslissende set tot 15 punten).
Een team heeft recht op een rustpauze van tenminste 5 minuten tussen twee
wedstrijden.
De teams worden verzocht 5 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd, bij het voor hen
bestemde speelveld, aanwezig te zijn.
Het eerstgenoemde team levert een teller.

5

5. Eindklassement
Het eindklassement in de poule wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten.
Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de eindrangschikking als volgt bepaald:
(1) Het puntentotaal;
(2) De onderling gespeelde wedstrijd (alleen indien 2 teams gelijk zijn geëindigd);
(3) Het scoresaldo;
(4) Het gescoorde aantal punten vóór;
(5) Loting.

6. Speelschema




De ploegen zijn, voor zover bekend naar sterkte ingedeeld.
Het vervolg van het toernooi is sterk afhankelijk van het totaal aantal teams en de
beschikbare velden in relatie tot de totale tijd.
Ieder team ontvangt bij het aanmelden een enveloppe met inhoud:
a. Poulestaat ochtend-ronde.
b. Verloop wedstrijdschema met afvalschema.

DAAR WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST DE WEDSTRIJDLEIDING!
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7. Prijsuitreiking/ Prijzen



Prijsuitreiking vindt direct plaats na de finales in de sporthal.
Prijzen zijn beschikbaar voor de eerste drie ploegen (team en individuele prijzen).

8. Selectie KL-team
Er zal in 2021 geen NMK plaatsvinden.

9. UITSLAG KL VOLLEYBAL DAMES 2020

1.
2.
3.

ZE GMK
NATRES
ZE LTK

10. UITSLAG KL VOLLEYBAL HEREN 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KMA
BHK
DGLC
11 HRSTCIE
400 GNK
GMK
101 GNBAT
NATRES
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AANTEKENINGEN:
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