Richtlijn 3.7
NGJK Competitievorm en inschrijfvoorwaarden
WR artikel 3.5.2.3
De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld.
WR artikel 3.5.3.4
Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken onder door de Organisator
bij richtlijn vastgestelde (financiële) gevolgen, afhankelijk van de datum waarop het bericht
tot terugtrekking bij de Organisator is ontvangen.
datum vaststelling
door

1 september 2018

manager Wedstrijdzaken

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

Datum (seizoen 2019-2020)
Finale 06-06-2020

Leeftijd (seizoen 2019-2020)
Jeugd A
Jeugd B
Jeugd C
CMV6

geboren op of na 01-10-2001
geboren op of na 01-10-2003
geboren op of na 01-10-2005
geboren op of na 01-10-2007

Speelveld
Jeugd A, B en C
CMV6

9 x 18 meter
6 x 12 meter

Nethoogtes
Jeugd A
Jeugd B
Jeugd C
CMV6

jongens 2.43 meter; meisjes 2.24 meter
jongens 2.30 meter; meisjes 2.24 meter
jongens en meisjes 2.15 meter
jongens en meisjes 2.00 meter
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Wedstrijdbal
De goedgekeurde wedstrijdballen worden vermeld in de Publicatie P3.7 Goedgekeurde
wedstrijdballen.

Wissels A, B en C-jeugd
Het wisselsysteem wordt gehanteerd zoals de senioren competitie en Topklasse jeugd zoals
geldig in het seizoen 2018-2019

Wedstrijden op de toernooi dag
In de poulefase worden 2 sets gespeeld. Na de reguliere poulewedstrijden wordt er in de
kwart, halve en/of finale etc gespeeld volgens het best of Three systeem (2 gewonnen sets)
Wanneer om twee gewonnen sets wordt gespeeld, wordt in geval van een gelijke setstand
van 1 – 1 de beslissende derde set gewonnen door het team dat als eerste 15 punten
behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. (16-14, 17-15…)

Winnen van een set
Een set (met uitzondering van de beslissende derde set) wordt gewonnen door het team dat
als eerste 25 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. In geval van
gelijke stand bij 24-24 wordt het spel vervolgd tot er een verschil van twee punten is bereikt
(26-24, 27-25, …)

Aanvullende spelregels CMV6
•

•

Een set wordt gewonnen door het team dat als eerste 25 punten behaalt, met een
voorsprong van ten minste twee punten. In geval van gelijke stand bij 24-24 wordt het
spel vervolgd tot er een verschil van twee punten is bereikt (26-24, 27-25, …).
Wanneer om twee gewonnen sets wordt gespeeld op de toernooi dag wordt in geval
van een gelijke setstand van 1 – 1 de beslissende derde set gewonnen door het team
dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten.
(16-14, 17-15…)

•
•
•
•

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes teams (in een
jongensteam mag één meisje meespelen.
Per set kunnen 2 time outs worden aangevraagd.
Een sprongservice is toegestaan, na 3x goede opslagbeurten wordt er doorgedraaid.
De servicebal mag niet worden geblokkeerd. De scheidsrechter fluit hiervoor af.
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•
•
•

•

•

CMV6 teams spelen niet met een libero.
De op het wedstrijdformulier vermelde spelers draaien in op de serveerplek.
Tijdens de service staan beide teams in de juiste opslagvolgorde. De spelers wor den in
opslagvolgorde op het wedstrijdformulier vermeld.
(de serveerder als eerste speler (= de midachterspeler bij teams in ruitopstelling, of
rechtsachterspeler bij teams in vierkantopstelling))
De serveerder (de speler op de rechtsachter positie (1) in vierkantopstelling, en op de
midachter positie in ruitopstelling) mag niet switchen met de andere 3 voorspelers,
wel mag hij penetreren.
De serveerder (rechtsachter (1) in vierkantopstelling en de midachter (1) in
ruitopstelling) is achterspeler en mag niet (in sprong) aanvallen.
Vierkantopstelling
3

Ruitopstelling

2

3
4

4

1

2
1

Aantal deelnemende teams / Inschrijfvoorwaarden
Bij Jeugd A, B en C worden de teams, die in de hoogste regioklassen kampioen zijn geworden
in hun leeftijdscategorie, ingeschreven door de Regio. Bij CMV6 zijn dit de nummers 1 en 2
uit de Regio.
Indien een rechthebbend team niet wil deelnemen, heeft het op de volgende plaats
geëindigde team het recht op deelname.
Teams die met dispensatiespelers in hun Regio hebben gespeeld, kunnen niet deelnemen
aan deze Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen.
Bij Jeugd A, B en C mag 1 meisje meespelen met een jongensteam
Voor deelname aan het NGJK is geen inschrijfgeld verschuldigd.
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Indeling en poulesysteem
Jeugd A, B en C
Eerst worden poulewedstrijden van 2 sets gespeeld. Na de poulefase worden de finales om
de plaatsen 1 en 2 en de plaatsen 3 en 4 gespeeld om 2 gewonnen sets.

CMV6
De 8 deelnemende teams worden in 2 poules van 4 teams ingedeeld. Teams uit dezelfde
Regio worden niet in één poule ingedeeld.
Na de poulewedstrijden wordt er gespeeld:
• De op de plaatsen 1 en 2 in de poules geëindigde teams spelen kruisfinales.
•

De winnaars van de kruisfinales spelen om de plaatsen 1 en 2.

•

De verliezers van de kruisfinales spelen om de plaatsen 3 en 4.

•

De op plaats 3 in de poules geëindigde teams spelen om de plaatsen 5 en 6.

•

De op plaats 4 in de poules geëindigde teams spelen om de plaatsen 7 en 8.

Terugtrekking
Wanneer een team zich binnen vier weken van het kampioenschap terugtrekt, wordt de
betreffende vereniging een sanctie van maximaal de 2e categorie opgelegd en kan uitsluiti ng
volgen voor het eerstvolgende kampioenschap in de betreffende categorie.
Bij uitsluiting van een team verkrijgt het op de volgende plaats geëindigde team het recht op
deelname.
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