REGELS INTERNATIONAAL SPEL
Art.1 : De teams
a. Elk herenteam zal bestaan uit 5 veldspelers en 2 wisselspelers, welke allemaal op het
scheidsrechtersformulier met hun respectievelijk rugnummer zullen vermeld worden.
Elk vrouwenteam zal bestaan uit 4 veldspelers en 1 wisselspeelster, welke allemaal op het
scheidsrechterformulier met hun respectievelijk rugnummer zullen vermeld worden.
b. Tijdens de herenwedstrijden zullen er 2 wissels worden toegestaan, welke alleen kunnen
worden toegestaan als het spel teneinde is. Bij de vrouwenwedstrijden zal dit 1 wissel zijn.
De aanvoerder dient dit aan de scheidsrechter melden vooraleer de wisselspeler in het veld
kan en mag komen. De aanvoerder geeft aan welk nummer eruit gaat en welk nummer erin
komt.
c. Indien een speler het veld dient te verlaten door blessure of andere reden, zal er met 4
spelers bij de heren en met 3 spelers bij de vrouwen het lopende spel verder gespeeld
worden. Dit betekent dat als de speler die het veld tijdens het spel moet verlaten als hij/zij
aan de service is, hij/zij het opslagspel zal verliezen.
d. De gewisselde speler(s) kan/kunnen niet meer opnieuw in het veld gezet worden.
e. Alle spelers zullen nummers zichtbaar op hun shirt dragen.
Art.2 : Het materiaal
a. De bal, welke tijdens de wedstrijden zal gebruikt worden, zal een “gepelde” tennis-bal zijn.
b. De reeks ballen, welke in het toernooi zullen gebruikt worden, zullen eerst door de
toernooidirecteur worden goedgekeurd. Deze zullen voorzien worden van een kenteken,
eigen aan het organiserende land.
Art.3 : De handbescherming
a. Er zal gespeeld worden met de “blote” hand of met een Wallball-handschoen. Er zal geen
enkele andere bescherming worden toegelaten. De scheidsrechters zullen voor, tijdens en
na de wedstrijd de bescherming kunnen controleren.
Art.4 : Het spel
a. Op het moment van de opslag, zal alleen de opslager in het opslag mogen staan. Hij heeft
een tweede opslagbeurt bij een foutieve opslag.
b. Wanneer de opslager de lijn met de voet raakt of overschrijdt, zal dit resulteren in een
foutieve opslag waarbij de punten naar de tegenpartij gaan.

c. De bal zal door de tegenpartij alleen na een stuit in het opslagvak van de tegenpartij, kunnen
teruggeslagen worden. Geen enkele speler zal zich in dit vak bevinden, vooraleer de opslager
de bal met de hand raakt.
d. De opslag zal in een bepaalde unieke volgorde door alle spelers uitgevoerd worden. Deze
volgorde zal vooraf de wedstrijd aan de scheidsrechter doorgegeven worden.
e. Elk team zal gedurende een volledig spel de opslagbeurt hebben.
f. Alle lijnen zijn IN.
g. De bal mag met 2 HANDEN gestopt worden.
h. Een team zal 15 punten krijgen indien de bal de middellijn overschrijdt en door het andere
team niet na de tweede stuit voor deze lijn kan tegengehouden worden ; of wanneer de bal
de achterlijn overschrijdt.
i. De bal dient altijd binnen de lijnen van het veld gespeeld te worden. Als de bal buiten de
lijnen van het veld de eerste maal stuit, gaat het punt naar de tegenpartij.
j. De puntentelling zal er als volgt uitzien : 15,30,40 en spel. Bij 40-40 gelijke stand, zal het
team dat het volgende punt haalt, ook het spel halen.
k. Wie als team het eerste 6 spelen haalt, wint de wedstrijd. Het wisselen van speelveld zal
gebeuren na het eerste spel en nadien om de 2 spelen. De spelers zullen hierbij het veld niet
verlaten, mits de aanvraag van een Time-Out.
l. Het team dat met 6-0, 6-1 of 6-2 wint, zal 3 punten krijgen en de verliezer 0 punten. Bij een
eindscore van 6-3, 6-4 of 6-5 zal de puntenverdeling 2 (voor winnaar) – 1 (voor verliezer)
zijn.
m. Om de winnaar in het toernooi aan te duiden, zal het diegene zijn die de meeste punten
heeft verzameld. Indien dit gelijk zou zijn, gaan we kijken naar de gewonnen wedstrijden en
nadien naar de verloren wedstrijden. Mocht dit nog allemaal gelijk zijn, zullen de gehaalde
15en geteld worden. En als laatste zullen de verloren 15en geteld worden.
n. Tijdens de wedstrijd heeft elk team recht op 2 Time-outs. De aanvoerder zal dit na het spel
aan de scheidsrechter vragen. De spelers zullen zich dan naar hun respectievelijke neutrale
zone begeven. Een Time-out zal 1 minuut duren.
o. In de neutrale zone, welke zich buiten het veld bevindt, zullen alleen volgende personen
toegelaten worden : 1 coach, 1 hulpcoach, 2 reservespelers voor de heren/1
reservespeelster bij de vrouwen en 1 physio. De neutrale zone zal duidelijk afgebakend
worden, zoals op een voetbalveld. Dit moet op een veilige afstand van het veld gelegd
(voorbeeld onderaan).
Art.5 : Afmetingen en ondergrond van het veld
a. Herenveld (idem jeugd) :
- Het veld zal 70 meter lang zijn en 20 meter breed. Het opslagvlak zal 8 meter op 8 meter
zijn. Beiden zullen op 24 meter van mekaar liggen. De middenlijn, welke het veld in 2
verdeeld, zal op 35 meter liggen.
b. Damesveld (idem jeugd) :
- Het veld zal 50 meter lang zijn en 14 meter breed. Het opslagvlak zal 6 meter op 6 meter
zijn. Beiden zullen op 18 meter van mekaar liggen. De middenlijn, welke het veld in 2
verdeeld, ligt op 25 meter.
c. De ondergrond van het veld zal uit asfalt en/of beton bestaan. Gras of kunstgras zullen niet
meer toegelaten worden.
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