
Bij afgelasten van de wedstrijdavond wordt dit minimaal driekwartier voor de 1e wedstrijd in de groepsapp vermeld.  
   

 
Ook in de groepsapp wordt eea vermeld. 

      

 

 

             Afmelden voor een wedstrijd graag via de groepsapp. 
       

 
Bij afmelden wordt de wedstrijd als verloren gerekend!!!!!!!!!!!!!!!! 

     

             Regels die worden gehanteerd bij het Friese Meren Circuit: 
      • Teams die als eerste moeten spelen, moeten zelf het veld opbouwen. 19.00 uur moeten de velden speelklaar zijn.  

   • Teams die de laatste wedstrijd spelen, dienen het veld op te ruimen (net en ballen) en aan te harken. 
    • Scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het inleveren van het scorebriefje. In de map staat wat ermee moet gebeuren 

  • De uitslagen worden in de app groep gezet. 
          • Er wordt niet van het speelschema afgeweken, alleen bij onweer. Mocht een team zich afmelden dan gaan de punten naar de tegenpartij. 

 • Bij het niet op komen dagen zonder afmelding bij de organisatie en appgroep worden er ook nog eens 3 punten in mindering gebracht. 
 • Mocht je per ongeluk een bal op de parkeerplaats slaan, gelijk op (laten) halen ivm veiligheid op de weg/parkeerplaats. 

  

 
Ballen die over het hek naar het zwembad gaan aan het eind van de avond even ophalen! 

     

 
De verantwoordelijke van die avond kan een sleutel van het hek vragen. Hij/zij moet die dan persoonlijk weer inleveren. 

  

               Spelregels 
             • Er worden alle wedstrijden twee sets gespeeld tot 21 punten. Na iedere 7 gemaakte punten wordt er gewisseld van speelhelft.  

  • De eerste en de laatste bal moeten met hard contact worden gespeeld. De enige uitzondering hierop is als je van plan bent de bal op te zetten,  

 
maar hij per ongeluk over het net gaat. 

          • Een blok telt als 1 keer spelen, na een blok mag de bal dus nog maar 2 keer gespeeld worden. Na het blok mag je zelf nog wel een keer spelen. 

 
Een set eindigt altijd met 2 punten verschil. 

         

               Het teamgeld is 35 euro. Ben je lid van BeachvolleybalJoure dan speel je gratis.  
      

 

bij een team van 2 betaalt de ander dan 17,50 
euro 

         

 
bij een team van 3 betalen de anderen dan 11,50 euro per persoon 

       

               Als laatste willen wij iedereen een gezellige en sportieve competitie toewensen. Succes!! 
     

                


