
Wedstrijdblad

Vanaf het seizoen 2016-2017 mogen er 14
spelers/speelsters op het wedstrijdblad worden
ingeschreven.

De libero’s worden enkel ingeschreven in de daartoe
voorziene vakken.

Ze worden dus NIET meer opgenomen in de lijst van de
spelers.
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Samenstelling ploegen

6 spelers: 0 libero’s
7 spelers: 0 of 1 libero
8, 9, 10, 11 of 12 spelers: 0, 1 of 2 libero’s
13 of 14 spelers: altijd 2 libero’s

Wordt er in een andere samenstelling gespeeld, wordt dit als een
onrechtmatige deelname beschouwd.

Deelnemen aan de wedstrijd (zie art. 2.3 van het CR AVF) met meer
dan 12 spelers en 2 libero’s, is eveneens een onrechtmatige deelname.

Gevolg onrechtmatige deelname: forfait
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Laattijdige aanwezigheid

Bij een laattijdige aanwezigheid kunnen enkel de lege vakken
worden gebruikt (zowel voor spelers/speelsters als voor de
libero’s).

Een aanwezige en gecontroleerde speler kan niet uit de
samenstelling verwijderd worden om zo zijn plaats af te staan.

Wanneer ze ingeschreven zijn, kan er geen enkele deelnemer
overgebracht worden van de ene lijst naar de andere
(spelers/libero’s), behalve de uitzondering zoals omschreven in
punt 6.1 hierna.
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Bijzondere gevallen

6.1 In het geval dat er 12 namen zijn ingeschreven in het
vak spelers en geen enkele voor de libero’s, is de
inschrijving van een bijkomende speler verplicht via het
vak libero.
Omdat bij 13 spelers 2 libero’s verplicht zijn, moet de
naam van een speler uit de lijst van de spelers
overgebracht worden en ingeschreven als tweede libero
in het voorziene vak.
Indien zich in deze situatie een 14de speler zich
aanbiedt, kan deze niet meer ingeschreven worden
aangezien alle vakjes gebruikt zijn.
De speler die uit de lijst van spelers wordt overgebracht,
wordt geschrapt in de namenlijst. Tevens wordt dit
genoteerd in het vak ‘opmerkingen’.
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Bijzondere gevallen

6.2 Wanneer er 11 spelers/speelsters en 1 libero zijn
ingeschreven dan kan de 13de spelers/speelster die
zich aanbiedt enkel als libero worden ingeschreven.

Een eventuele 14de speler kan dan alsnog als speler
worden ingeschreven.
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Bijzondere gevallen

6.3 Wanneer er 11 spelers en geen libero zijn
ingeschreven dan kan men voor de 12de speler kiezen
voor libero of speler.

Als er daarna zich een 13de speler aanbiedt dan kan
deze enkel ingeschreven worden als libero.

Als in deze situatie de 12de speler werd ingeschreven
als libero dan kan de 14de speler alsnog ingeschreven
worden als speler.

Werd de 12de speler daarentegen ingeschreven als
speler, moet er verder gehandeld worden zoals in 6.1.
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Daarna werkwijze 6.1

13de speler altijd libero



Wanneer er meer dan 12 spelers (13 of 14) ingeschreven zijn op het
wedstrijdblad moeten 2 daarvan ingeschreven zijn in de vakken
“libero’s”.

Als een oud model wedstrijdblad wordt gebruikt waarop slechts 1
vak libero is voorzien, moet de 2de libero ingeschreven worden in
het vak opmerkingen.

Zoals voorheen kan een libero pas heraangeduid worden wanneer
de libero of de 2 libero’s
onbekwaam wordt/worden of onbekwaam verklaard wordt/worden
om verder te spelen.
Zie Internationale spelregels art. 19.4.
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Alternatief voor 6.1

Wanneer een ploeg bestaat uit 12 spelers en GEEN
libero, dan kan de 13de speler pas ingeschreven
worden bij aankomst van de 14de speler. Beiden
kunnen dan enkel ingeschreven worden als libero.

Het gebruiken van deze mogelijkheid is de
verantwoordelijkheid van de coach.
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