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Deelnemersvoorwaarden: 

1. Per overkoepelend studenten sport organisatie (OSSO) of onderwijsinstelling kan slecht één 

heren en één dames team meedoen aan het NSK Beachvolleybal 2021. 

2. wanneer meerdere teams per OSSO of onderwijsinstelling zich opgeven, is het aan de OSSO 

of de onderwijsinstelling om een beslissing te nemen over welk team deel kan nemen aan 

het NSK. Mocht de OSSO of onderwijsinstelling geen beslissing nemen dan behoudt de 

commissie het recht om zelf een beslissing te maken. 

3. Mocht één van de teamleden niet voldoen aan de deelnemersvoorwaarden zoals gesteld in 

hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van Studenten Sport Nederland (SSN), dan kan 

dit team enkel deelnemen aan het NSK Beachvolleybal 2020 indien de organisatie hiervoor 

toestemming verleent.  

4. Het inschrijfgeld van een deelnemer die niet voldoet aan de deelnemersvoorwaarden zoals 

gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van Studenten Sport Nederland 

(SSN) zal met 30% worden verhoogd. 

Samenstelling Team: 

5. Een team bestaat uitsluitend uit twee spelers. 

6. Een team uitkomend in de vrouwencompetitie bestaat uitsluitend uit vrouwen. 

7. Een team uitkomend in de mannencompetitie kan bestaan uit zowel mannen & vrouwen. 

Wedstrijdreglement: 

8. Per wedstrijd wordt er 1 set gespeeld tot de 21, met dien der verstande dat elke set met 

tenminste 2 punten verschil gewonnen moet worden. 

9. Voor ieder gewonnen set wordt 1 wedstrijdpunt toegedeeld aan het winnende team. 

10. De resultaten van de gespeelde wedstrijden van een team dat van verdere deelname aan het 

NSK Beachvolleybal 2020 is uitgesloten komen te vervallen. 

11. De rangschikking van de teams in een poule geschied op basis van het aantal 

wedstrijdpunten. 

12. Indien twee of meer teams gelijk eindigen in een poule, zal de beslissing over iedere plaats 

die van belang kan zijn, worden verkregen door, achtereenvolgens: 

a. Het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets in alle wedstrijden 

b. Het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden 

c. Het aantal wedstrijdpunten uit onderlinge wedstrijden 

d. Het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets uit onderlinge wedstrijden 

e. Het quotiënt van het aantal behaalde punten vóór en tegen uit onderlinge 

wedstrijden 

f. Het quotiënt van het aantal behaalde punten vóór en tegen uit elke afzonderlijke 

onderlinge wedstrijd opgeteld 

g. Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen, wordt een beslissingswedstrijd 

gespeeld. 

  



Spelregels: 

13. Er wordt gespeeld volgens de spelregels zoals deze door de Nevobo zijn vastgesteld.  

14. Het eerstgenoemde team is het thuisspelende team en levert een, door de Nevobo 

goedgekeurde, wedstrijdbal. 

15. Per wedstrijdronde kan een team worden aangewezen als scheidrechter. Dit team 

functioneert als teller en is ervoor verantwoordelijk dat de uitslag van de wedstrijd naar de 

wedstrijdleiding wordt gebracht. Daarnaast functioneert dit teams als scheidsrechter 

wanneer de teams onderling niet tot een beslissing kunnen komen. 

16. De organisatie behoudt zich het recht om op elk moment een andere scheidsrechter of teller 

toe te wijzen op een wedstrijd wanneer zij dit nodig acht. 

17. De kledingvoorschriften zoals deze in artikel 4.3 & 4.4 van de beachvolleybalregels van de 

Nevobo zijn vastgelegd komen te vervallen. Met dien ter verstande dat de gedragen kleding 

geen gevaar voor de deelnemer zelf of voor andere deelnemers mag vormen. Dit is ter 

beoordeling van de organisatie.  

18. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen 

van de Nevobo van kracht. 

Overige artikelen: 

19. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te 

nemen. 

20. De organisatie behoudt zich het recht om wijzigingen in dit competitiereglement aan te 

brengen indien zij hiertoe genoodzaakt is vanwege maatregelen getroffen als gevolg van 

COVID-19 of hiertoe andere zwaarwegende redenen voor zijn.  


