Spelregels Beachvolleybal
Er wordt gespeeld met vier spelers per team. De minimale leeftijd bedraagt 14 jaar.
Er wordt op zand gespeeld, waarbij de veldgrootte 16 bij 8 meter bedraagt.
Er wordt op blote voeten gespeeld.
Er wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem, dit betekent dat iedere rally resulteert in een punt
voor een van beide teams.
Wedstrijden in de poulefase gaan over één set tot 21 punten, met twee punten verschil.
De halve finales en finale worden gespeeld volgens het best-of-three. De eerste twee sets gaan tot
21 punten, met twee punten verschil. Als er een derde set noodzakelijk is, gaat deze tot de 15 ook
met twee punten verschil.
De bal mag met ieder deel van het lichaam geraakt worden.
De bal mag drie keer overgespeeld worden op eigen helft. Een blok telt als eenmaal spelen van de
bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal twee maal gespeeld worden. Een speler mag
eerst blokkeren en daarna ook de tweede bal spelen.
Er is geen middellijn. Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander
daardoor niet direct of indirect gehinderd wordt.
Er mag vanaf de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers
houden zelf de opslagvolgorde (om beurten) in de gaten. De niet serverende speler mag het zicht op
de opslaande speler niet ontnemen. Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel
'normaal' door.
Bij het gelijktijdig blokkeren boven het net, geldt het recht van de sterkste, dus hier kan niet gefloten
worden voor lang contact/dubbelfout. Gaat de bal na zo'n actie uit dan krijgt het team aan de kant
waar de bal is uit gegaan het punt en de opslag.
Als een speler een beweging richting net maakt en hij raakt het net dan is dat fout.
Er zijn geen opstellingsregels, dus spelers kunnen nooit opstellingsfout staan op het moment van
serve van de tegenstander. De positie in het veld is door de spelers vrij te kiezen.
De bal is "in" als de bal het speelveld met inbegrip van de lijn raakt. Ook al is de afdruk van de bal in
het zand geheel buiten de lijn, dan wordt de bal "in" beoordeeld als de bal enigszins de lijn heeft
aangeraakt.
Bij een gelijke stand in de poulefase is het onderlinge resultaat doorslaggevend.
De beslissing van de scheidsrechter is bindend.

