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Richtlijn 3.9 
JBC Finals Competitievorm en inschrijfvoorwaarden 
 

WR art. 3.7.1.5  

De Organisator kan (onderdelen van) de organisatie van een kampioenschap aan een Promotor 

delegeren. Deze Promotor dient dit reglement en de richtlijn onverkort na te leven. Aan deze 

Promotor kan de Organisator bij richtlijn nadere eisen stellen. 

WR art. 3.7.2.5 

De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld. 

 Datum vaststelling: 1 maart 2019

 Door: manager Wedstrijdzaken 

 

Richtlijn en Reglement 
Een richtlijn geeft invulling aan een reglementartikel. Raadpleeg het reglement altijd voor de 

volledigheid. 

 
Leeftijd 
Onder 19 jaar op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden 

 onder 19 jaar oud 

Onder 17 jaar op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden 

 onder 17 jaar oud 

Onder 15 jaar op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden 

 onder 15 jaar oud 

Onder 13 jaar op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden 

 onder 13 jaar oud 

 

Speelveld 
Voor alle leeftijden 8 x 16 meter. 

 
Nethoogtes 
Onder 19 jaar jongens 2.43 meter; meisjes 2.24 meter 

Onder 17 jaar jongens 2.24 meter; meisjes 2.24 meter 

Onder 15 jaar jongens 2.12 meter; meisjes 2.12 meter 

Onder 13 jaar gemengd 2.00 meter 
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Wedstrijdbal 
De goedgekeurde wedstrijdballen worden vermeld in de Publicatie P3.7 Goedgekeurde 

wedstrijdballen. Ieder team moet over een wedstrijdbal en/of inspeelballen beschikken. 

 

Aantal deelnemende teams 
Per leeftijdscategorie kunnen maximaal 16 teams deelnemen, 4 teams per Regio. 

 

Inschrijfvoorwaarden 
Er kan worden deelgenomen door bij de Nevobo geregistreerde jeugdleden en de teams 

dienen zich zelf in te schrijven.  

 

Van alle inschreven teams mogen de 4 hoogste geëindigde teams in hun leeftijdscategorie 

deelnemen aan de Junior Beach Circuit Finals.  

 

Er mag een meisje in een jongensteam meespelen. 

Spelers kunnen per speeldag van het kampioenschap slechts uitkomen voor één team. 

 

Voor deelname aan de JBC Finals is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 

Scheidsrechter en teller 
In het plaatsingstoernooi en bij de wedstrijden in de 1/8 en 1/4 finales leveren de teams de 

scheidsrechter en de teller. Bij de wedstrijden in de 1/2 finales en finale wordt, indien 

mogelijk, de scheidsrechter door de Nevobo aangewezen en levert een team de teller. De 

aanwijzing hiervoor wordt in het wedstrijdprogramma vermeld. 

 
Speelwijze 
a. In het plaatsingstoernooi  en bij de wedstrijden in de 1/8 en 1/4 finale wordt 1 set 

 gespeeld tot 21 punten (2 punten verschil). In de 1/2 finale en finale wordt om 2 

 gewonnen sets gespeeld tot 21 punten (2 punten verschil). 

b. Elk team heeft recht op ten hoogste één time-out per set. 

c. Na 7 punten wordt van speelhelft gewisseld.  

d. Een team dat niet op tijd aanwezig is, verliest de poulewedstrijd met 21-0 en vanaf de 1/8 

 finale de wedstrijd. 

e. De teams dienen uniform gekleed te zijn in een tenue voorzien van een nummer.  
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Indeling en poulesysteem 
 
Plaatsingstoernooi 
Het plaatsingstoernooi (ochtendprogramma) wordt gespeeld in poules van 3 (hele 

competitie) of poules van 4 (halve competitie) teams. 

De poules worden volgens het “serpentinesysteem” ingedeeld, in volgorde van de eindstand 

van de Regio Jeugd Beach Circuits. Teams uit dezelfde Regio worden, voor zover mogelijk, 

niet in dezelfde poule ingedeeld. 

 

Berekening van de eindstand in de poules (artikel 3.7.7.4) 

Indien twee of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen in de poule, zal de 

eindklassering van die poule worden verkregen door: 

a. het aantal wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijd(en). Indien er nog steeds teams 

 gelijk eindigen: 

b. het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in de onderlinge 

wedstrijd(en). Indien er nog steeds teams gelijk eindigen: 

c. het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden. Indien er 

 nog steeds teams gelijk eindigen: 

d. het spelen van een extra set tot 5 punten.  

 
Programma na het plaatsingstoernooi 
Er wordt single elimination gespeeld. Indien er minder dan 16 teams per leeftijdscategorie 

deelnemen, kan hiervan door de Organisator worden afgeweken. 

De indeling wordt bepaald op basis van het behaalde aantal punten en setpunten in de poule 

van het plaatsingstoernooi. 

 
Partnerwisseling 
De aanvraag voor wisseling van één speler is mogelijk om redenen als bijvoorbeeld een 

blessure of vakantie. 

De vervangende speler moet hebben deelgenomen aan het Junior Beach Circuit toernooi van 

de betreffende Regio. 

 

Prijsuitreiking 
Na afloop van de laatste wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats voor de op de plaatsen 1 tot 

en met 3 geëindigde teams. De teams zijn verplicht deel te nemen aan de prijsuitreiking. 

 


