
 

SPEELWIJZEN IPJOT 
ALGEMEEN GELDT: 
 Filosofie: IPJOT is een opleidingstoernooi waar de fysieke, technische en tactische opleiding van de speler boven de directe winst van de set of wedstrijd gaat. 
 Alle spelers moeten tegen het einde van de dag ongeveer evenveel sets gespeeld hebben. 

o Specifiek voor 4T4:  
 Geen enkele speler mag alle 4 de sets van de wedstrijd spelen. 
 Elke speler speelt minimum 1 set per wedstrijd. 
 Aan het einde van het toernooi moet elke speler minimum 6 sets gespeeld hebben.  

o Specifiek voor 6T6: 
 We streven ernaar om met minimum 9 spelers aan te treden. 
 Tussen elke set zouden er minimum 2 wissels moeten gebeuren, libero niet meegerekend. 

 Er wordt aangedrongen om iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen leeftijdscategorie te laten spelen. 
o Uitzondering 1: jong talent dat vlot mee kan met de beste spelers van de oudere lichting. 
o Uitzondering 2: om organisatorische redenen (hopelijk zeer uitzonderlijk). 

 
TOERNOOI Toernooi 1 Toernooi 2 Toernooi 3 Toernooi 4 Toernooi 5 

Speelwijze 4 tegen 4 6 tegen 6 6 tegen 6 6 tegen 6 6 tegen 6 

Nethoogte Jongens: 2m10 
Meisjes: 2m10 

Jongens: 2m14 
Meisjes: 2m10 

Jongens: 2m14 
Meisjes: 2m10 

Jongens: 2m24 
Meisjes: 2m14 

Jongens: 2m24 
Meisjes: 2m14 

Terrein 7 x 7 meter 
Naar 9m tijdens de rally 

9 x 9 meter 9 x 9 meter 9 x 9 meter 9 x 9 meter 

Scoreverloop 4 sets naar 25 ptn 
RPS met 2 ptn verschil 
Set start bij 13 ptn 

3 sets naar 25 ptn 
RPS met 2 ptn verschil 
Set start bij 8 ptn 

3 sets naar 25 ptn 
RPS met 2 ptn verschil 
Set start bij 8 ptn 

3 sets naar 25 ptn 
RPS met 2 ptn verschil 
Set start bij 8 ptn 

3 sets naar 25 ptn 
RPS met 2 ptn verschil 
Set start bij 8 ptn 

Opslagdruk Na 3 opslagen met punt, rotatie 
van de ploeg die opslaat. 

Na 3 opslagen met punt, rotatie 
van de ploeg die opslaat. 

Na 3 opslagen met punt, rotatie 
van de ploeg die opslaat. 

Na 3 opslagen met punt, rotatie 
van de ploeg die opslaat. 

Na 3 opslagen met punt, rotatie 
van de ploeg die opslaat. 

Spelverdeler Iedereen geeft pas 
Penetratie vanop I 
zowel in compl I als in compl II 
Spelen in vierkant 

Iedereen geeft pas 
Penetratie vanop I of VI 
zowel in compl I als compl II 
Voorspelers behouden positie 

Iedereen geeft pas 
Penetratie vanop I of VI 
zowel in compl I als compl II 
Voorspelers behouden positie 

Iedereen geeft pas 
Penetratie vanop I of VI 
zowel in compl I als compl II 
Voorspelers behouden positie 

Vaste spelverdeler is toegestaan 

Libero  Niet toegestaan Libero toegestaan 
Mag wisselen per set 
Libero vast op V of op VI 
Speler op deze pos verlaat veld 

Libero toegestaan 
Mag wisselen per set 
Libero vast op V of op VI 
Speler op deze pos verlaat veld 

Libero toegestaan 
Mag wisselen per set 
Libero vast op V of op VI 
Speler op deze pos verlaat veld 

Libero toegestaan 
Mag wisselen per set 
Libero hoeft geen vaste positie in 
te nemen  

Wissels Geen, tenzij kwetsuur Geen, tenzij kwetsuur Geen, tenzij kwetsuur Geen, tenzij kwetsuur Geen, tenzij kwetsuur 

Time-out 2 vrije TO van 1 min. 2 vrije TO van 1 min. 2 vrije TO van 1 min. 2 vrije TO van 1 min. 2 vrije TO van 1 min. 
 


	Algemeen geldt:

