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• Spelregels 
o Intrap gebeurt vanaf de achterlijn, met de voet en vanuit de handen. 
o Bij de intrap mag de bal het net niet raken, bij andere spelmomenten wel. 
o Bij de intrap moet de bal 1x stuiten op het andere deel van het veld voor de aanname door 

het andere team. 
o Tijdens de rally mag de bal één keer stuiten, om het even wanneer. 
o De bal moet terug over het net na maximaal 3 contacten. 
o Elke score levert een punt op, ook als men zelf niet aan de aftrap is. 
o De ploeg die het punt scoort, krijgt daarna de intrap. 
o Bij herovering van de intrapbeurt, wisselt de intrap naar de andere speler. 
o Een wedstrijd duurt 5 minuten, aanvang en eind wordt centraal geregeld. 
o Tussen elke wedstrijd zit 2-3 minuten wisseltijd. 
o De wedstrijd wordt begeleid door een scheidsrechter die de stand bijhoudt. 

• Velden 
o Veld is 12 x 6 meter, elk vak is dus 6 x 6 meter. 
o Scheiding is een net op de hoogte van één meter. 

• Teams 
o Deelnemers moeten lid zijn van DIA. 
o Teams bestaan uit twee spelers. 
o Teamsamenstelling is vast gedurende het gehele toernooi. 
o Leeftijd is vanaf 17 jaar. 

• Toernooi vorm 
o Teams worden random ingedeeld in een eerste ronde competitie. 
o Elk team speelt eenmaal tegen elk ander team uit dezelfde competitie. 
o De eindstand bepaalt welk team naar welke vervolgcompetitie (finale ronde) gaat. Nummers 

één van elke competitie komen in de nummers één competitie, enzovoort. 
o Ook in de finale ronde competitie speelt elk team eenmaal tegen elk ander team uit dezelfde 

competitie. 

• Inschrijven 
o Toernooi is zondag 12 juli 2020. 
o Aanvang is 10:00 uur, einde is 17:00 uur. 
o Inschrijven bij coördinator senioren (Hans Zuidema) via e-mail: senioren-catb@rkvvdia.nl. 
o Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 5 juli. 
o Inschrijven is gratis. 
o Bij inschrijving vermelden teamnaam en de twee spelersnamen van het team. 
o Kantine is geopend gedurende het toernooi. 
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