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Volleybaldirect Open 2017-2018
Het NOJK gaat vanaf heden de Volleybaldirect Open heten.
Bestemd voor de contactpersoon jeugd, inschrijven vóór 9 oktober 2017
Toernooidagen 2018
Zaterdag 06-01-2018: eerste ronde A-, B- en C- en CMV6 teams
Zaterdag 17-02-2018: halve finales A-, B- en C- en CMV6 teams
Zaterdag 31-03-2018: finales A-, B-, C- en CMV6 teams
Categorieën
Elke vereniging kan één team per categorie inschrijven.
meisjes-A / jongens-A:
Geboren op of na
meisjes-B / jongens-B:
Geboren op of na
meisjes-C / jongens-C:
Geboren op of na
meisjes-CMV6 / jongens-CMV6:
Geboren op of na

01-10-1999
01-10-2001
01-10-2003
01-10-2005

De jeugdleden hoeven niet team gebonden te zijn. Wel moeten zij verenigingsverbonden zijn en een geldige
Nevobo spelerskaart in hun bezit hebben die ze tijdens de Volleybaldirect Open (NOJK) speeldag kunnen
tonen.
Ook dit seizoen geldt dat er bij een jongensteam maximaal 1 meisje op het teamopgave-formulier
mag staan!
Aanmelden via de link :
http://www.formdesk.com/Nevobo/Nat_Inschrijfformulier_Volleybaldirect_Open_(NOJK)_17_18
-

eind oktober/begin november ontvangt de contactpersoon een bevestiging van de inschrijving en een
overzicht van de sporthallen waar de teams zijn ingedeeld.
waar mogelijk worden teams van dezelfde vereniging in dezelfde sporthal ingedeeld.
programmaboekjes met het definitieve wedstrijdprogramma worden begin december verzonden.
aan de halve finale nemen de van de eerste ronde vrijgestelde teams deel.

Scheidsrechters C en CMV teams
De aangemelde C en CMV teams dienen op de toernooidag (eerste ronde en halve finale) over een
gekwalificeerde verenigingsscheidsrechter te beschikken (minimaal regio code 4).
Deze scheidsrechter fluit een aantal wedstrijden op een toernooidag.
Inschrijfgeld per team

A team

B team

C team

CMV team

Eerste ronde

€ 85,00

€ 85,00

€ 75,00

€ 75,00

Halve Finale

€ 95,00

€ 95,00

€ 75,00

€ 75,00

Finale

€ 105,00

€ 105,00

€ 75,00

€ 75,00

Vrijgesteld team
eerste ronde

€ 25,00

€ 25,00

n.v.t.

n.v.t.

Terugtrekking
Als een team zich na 1 november 2017 of tijdens het kampioenschap terugtrekt, wordt de betreffende
vereniging beboet met een boete van € 50,00 per team en kan uitsluiting volgen van deelname in het volgend
seizoen.
Aanvraag dubbel speelrecht voor Volleybaldirect Open (NOJK)teams
De aanvraag dient voor 1 december ingediend te zijn. De voorwaarden voor het verkrijgen van een dubbel
speelrecht kunt u op de site lezen in de Publicatie 3.12, onder de volgende link:
https://www.nevobo.nl/cms/download/819/Leidraad%202.2%20Criteria%20dubbel%20speelrecht%2006071
6.pdf
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Op onderstaande link kan het aanvraagformulier dubbel speelrecht worden gedownload:
http://www.formdesk.com/Nevobo/Aanvraag_dubbel_speelrecht_voor_Volleybaldirect_Open_2017_2018
Toelichting aanmeldingssysteem met puntenscore
Om te komen tot een evenwichtige indeling van de teams, is een speciaal aanmeldingssysteem opgezet.
Verenigingen geven voor elk team het basiszestal op met een puntenscore voor de speelsterkte. De totaalscore
van de zes spelers geeft een idee van de speelsterkte, alsmede de prestaties van het afgelopen seizoen. De
hoogst opgegeven A en B teams worden vrijgesteld van de eerste ronde. Deze teams komen pas in de halve
finale in actie.
Puntenscore
Als basis voor de toekenning van de puntenscore gelden de Bindende Richtlijnen van het Wedstrijdreglement
(Nationale Jeugdkampioenschappen). Dit artikel geeft aan dat verenigingen per team ten minste zes spelers
moeten opgeven. Op dat moment
is bekend, wie in welk team speelt en in welke divisie/klasse een speler uitkomt. De indeling in divisies of
klassen bepaalt de puntenscore die toegekend wordt aan het basiszestal dat uitkomt in de Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen.
(Op de toernooidag mogen max. 12 spelers worden opgegeven op het teamopgaveformulier.)
Het kan voorkomen dat bij indiening van de inschrijving de teamindeling van de vereniging nog niet definitief
bekend is. Veelal is echter wel voor 90% zeker in welk team zij/hij wordt ingedeeld. Handel dan naar beste eer
en geweten.
Competitie niveau

Score

Competitie niveau

Senioren

Score

Jeugd

Eredivisie

20

Topklasse Jeugd A

10

Top Divisie

18

Hoofdklasse Jeugd A

9

Eerste divisie

16

Standaardklasse Jeugd A

8

Tweede divisie

14

Topklasse Jeugd B

7

3e Divisie

12

Hoofdklasse Jeugd B

6

Promotieklasse

11

Standaardklasse Jeugd B

5

Eerste klasse

10

Topklasse Jeugd C

4

Tweede klasse

9

Hoofdklasse Jeugd C

3

Derde klasse en lager

8

Standaardklasse Jeugd C

2

CMV-niveau

1

Toepassing puntenscore, de toepassing is een intern hulpmiddel en wordt niet aan de verenigingen bekend
gemaakt.
Heeft u nog vragen over de Volleybaldirect Open (NOJK), neem dan contact op met één van de leden van de
werkgroep jeugdkampioenschappen (Richard Weenk 0223-646226 ).
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