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1. Organisatie
a) Sportcommissie KL
De Sportcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering
en nazorg van de sportkalender activiteiten. Hierbij worden ze
ondersteund dor 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, tel 06-83646007

Stoo Sportcommissie KL: Aooi Rene de jager ,
tel 06-10487535
b) Wedstrijdleiding
Wedstrijdleiding:

Elnt Anthony de Miranda

Hoofdscheidsrechter:
Protestcommissie:

Elnt Anthony de Miranda
betreffende scheidsrechter.

c) Wedstrijdsecretariaat
Aooi Rene de Jager
d) Accommodatie
IJSSEHAL
Oranje Nassaulaan 50
3402CA IJsselstein
030-6883340
(Parkeren achter de sporthal)

2. Chronologisch overzicht
Tijdstip:
Programma:
07.30 – 08:00 uur: Melden van alle deelnemende teams bij het
wedstrijdsecretariaat.
Alle teamleden, coaches en begeleiders dienen zich te
melden in SPORTTENUE
08.00
uur:
Opening door Sportcommissie KL
08.30
uur:
Aanvang poulewedstrijden uit de voorronden
11.10-12.00 uur:
Pauze
12.00
uur:
Aanvang faseafvalwedstrijden uit de finaleronden
15.30
uur:
Prijsuitreiking in de kantine van de sporthal
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3. Huishoudelijke mededelingen
Kantinefaciliteiten
 Door de organisatie wordt geen voeding verstrekt! In de kantine kunt u
tegen betaling uw eigen lunch kopen.
 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.

Wedstrijdballen
 Ieder team is verplicht om één wedstrijdbal mee te nemen.
 De scheidsrechter bepaalt met welke bal wordt gespeeld.
Kleedkamergebruik
 Er is geen vaste kleedkamerindeling voor de heren. U mag in de
kleedkamer gaan zitten waar plek is.
 Na afloop van het toernooi dient u de kleedkamer “bezemschoon” achter
te laten.
EHBO
 Er zijn verzorgers aanwezig.

4. Wedstrijdreglement












Gespeeld wordt volgens de regels van de NEVOBO m.u.v.;
Wedstrijdduur: bij alle wedstrijden incl. Finale wordt om één set
gespeeld.
Een set kan nooit gelijk eindigen, er wordt doorgespeeld tot een verschil
van 2 punten.
Scheidsrechter geeft begin- en eindsignaal.
Een team heeft recht op een rustpauze van ten minste 5 minuten tussen
de wedstrijden.
Het eerstgenoemde team levert een teller.
De nethoogte is 235 cm.
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5. Eindklassement


De eindstand in de poules wordt bepaald door:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Het puntentotaal
De onderling gespeelde wedstrijd
Het scoresaldo
Het gescoorde aantal punten vóór
Loting

6. Speelschema




Wordt bij het melden verstrekt.
De teams worden verzocht 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd, bij
het voor hen bestemde speelveld aanwezig te zijn.
DAAR, WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE
WEDSTRIJDLEIDING!

7. Prijsuitreiking / Prijzen



Prijsuitreiking vindt direct plaats na de finales in de kantine.
Prijzen (team en individueel) zijn beschikbaar voor de eerste drie ploegen
van het klassement.

8. Uitslag 2019
1.
2.
3.
4.
5.

NLDA
CML
JIVC
MRC
REFEREES

9. Routebeschrijving
TOMTOM:
IJSSEHAL
Oranje Nassaulaan 50
3402CA IJsselstein
030-6883340
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De Sportcommissie van de Koninklijke Landmacht
organiseert het

OPEN MILITAIR
KAMPIOENSCHAP
VOLLEYBAL
MASTERS
10 DECEMBER 2021
IJSSELHAL IN IJSSELSTEIN
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