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3.5

Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen

3.5.1

Algemeen

3.5.1.1

Dit hoofdstuk 3.5 is geldig voor wedstrijden die gespeeld worden in het kader van de
nationale jeugdkampioenschappen.

3.5.1.2

De Organisator van de wedstrijden in de nationale jeugdkampioenschappen is de
manager Wedstrijdzaken.
juni 2010

3.5.1.3

De naam van een nationaal jeugdkampioenschap kan, op advies van de Organisator,
door het Hoofdbestuur voor een bepaalde periode worden gewijzigd.

3.5.1.4

De lokale wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij een
wedstrijd, conform de reglementen en richtlijnen van de Organisator.
juni 2010

3.5.2

Opbouw

3.5.2.1

Jaarlijks worden de volgende nationale jeugdkampioenschappen georganiseerd:
a. Nationale Open Jeugdkampioenschappen voor verenigingsteams (NOJK), voor
jongens en meisjes jeugd A, B, C en CMV6;
b. Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen voor verenigingsteams (NGJK), voor de
kampioenen van de regio jeugdcompetities jongens en meisjes jeugd A, B, C en
CMV6.
juni 2014

3.5.2.2

De Nationale Open Jeugdkampioenschappen worden in drie rondes gespeeld, de
voorrondes, de halve finales en de finales.

3.5.2.3

De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld.

3.5.3

Inschrijven

3.5.3.1

De vereniging dient de teams in te schrijven voor de nationale
jeugdkampioenschappen, vóór een door de Organisator bepaalde datum en op een
door de Organisator voorgeschreven wijze.

3.5.3.2

Vervallen.

3.5.3.3

Voor deelname aan de Nationale Open Jeugdkampioenschappen is de vereniging per
team inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld wordt door de
Organisator vastgesteld.
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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.
juni 2010

3.5.3.5

Het inschrijfgeld wordt vóór een door de Organisator gepubliceerde datum
geïncasseerd. Als het inschrijfgeld niet tijdig is betaald, wordt het betreffende team
uitgesloten van deelname aan het kampioenschap.
juni 2014

3.5.3.6

Bij de Nationale Open Jeugdkampioenschappen is het toegestaan dat maximaal één
meisje in de teamopgave van een jongensteam is opgenomen. Bij de Nationale
Gesloten Jeugdkampioenschappen zit hier geen beperking aan.
Bij de Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen is er geen onderscheid tussen
CMV6 meisjes- en jongensteams.
september 2016

3.5.4

Samenstellen team

3.5.4.1

Bij de Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen moet de teamopgave voorzien zijn
van een goedkeuring door de Regio. De Regio kan de teamopgave alleen goedkeuren
indien er spelers opstaan, die behoren tot het team dat is ingeschreven. Hierbij geldt
dat de normale invaller bepalingen mogen worden toegepast.
juni 2011

3.5.5

Deelname aan een wedstrijd

3.5.5.1

Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien:
a. hij is geregistreerd als competitielid conform artikel 2.2.4.3 en 2.2.4.5 van het
Huishoudelijk Reglement en hij tot de betreffende leeftijdscategorie behoort;
b. hij bij de NGJK is vermeld op de door de regiomanager goedgekeurde teamopgave
en in minimaal 60% van het aantal wedstrijden tijdens de reguliere competitie in het
betreffende team of een lager team is uitgekomen;
c. hij op het wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team;
d. hem het recht op deelname wedstrijden niet is ontzegd of hij niet is geschorst bij
onherroepelijke uitspraak van één van de commissies als bedoeld in het Reglement
Strafzaken;
e. hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij het ontbreken daarvan zijn identiteit kan
aantonen met een wettelijk identiteitsbewijs;
f. hij niet gedurende de wedstrijd is bestraft met uit het veld sturen. Na uit het veld
sturen is hij voor de rest van de wedstrijd uitgesloten van deelname.
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g. hij niet gedurende de toernooidag is bestraft met diskwalificatie. Na diskwalificatie is
hij voor de rest van de toernooidag uitgesloten van deelname
Registratie van een speler als competitielid wordt geacht te hebben plaatsgevonden,
zodra dit overeenkomstig de instructie voor de ledenadministratie is uitgevoerd.
juni
2014
3.5.5.2

Spelers kunnen per ronde slechts uitkomen voor één team.

3.5.5.3

Het is een speler toegestaan om, na toestemming van de eerste scheidsrechter
voortijdig een wedstrijd waaraan hij deelneemt, definitief te verlaten. Hij kan daarna
niet meer deelnemen aan die wedstrijd.

3.5.5.4

Een speler is uitgekomen in een wedstrijd indien hij een deel van een set heeft
meegespeeld of als Libero op het wedstrijdformulier is vermeld.

3.5.6

Wijzigen team
Niet van toepassing op dit hoofdstuk.

3.5.7

Indeling en programmering

3.5.7.1

Jaarlijks stelt de Organisator de wedstrijdkalender van de nationale
jeugdkampioenschappen vast.

juni 2010

3.5.7.2

De Nationale Open- en Gesloten Jeugdkampioenschappen worden op zaterdag
gespeeld.
juni 2010

3.5.7.3

De Organisator heeft het recht de speelzaal te kiezen en de aanvangstijd vast te stellen.

3.5.7.4

Bij de Nationale Open Jeugdkampioenschappen en Gesloten Jeugdkampioenschappen
(CMV6) worden de poulewedstrijden gespeeld om twee sets. De overige wedstrijden
worden om twee gewonnen sets gespeeld.
juni 2014

3.5.7.5

Vervallen.
2010

3.5.7.6

De Organisator verstrekt het wedstrijdprogramma met de aanvangstijden en
zaalgegevens uiterlijk veertien dagen vóór de speeldag aan de betrokkenen. De
Organisator heeft het recht te allen tijde het wedstrijdprogramma te wijzigen, mits hij
dat uiterlijk zes dagen voor de wedstrijddag aan de betrokkenen bekend heeft gemaakt.
Op de wedstrijddag zelf kan de lokale wedstrijdleider, indien er een team niet is
opgekomen, het wedstrijdprogramma aanpassen.
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3.5.7.7

Een vereniging heeft geen recht tot wijziging van een wedstrijdprogramma.

3.5.8

Officials

3.5.8.1

De scheidsrechters worden aangewezen door de manager Wedstrijdzaken.

3.5.8.2

Voor de bevoegdheid wedstrijden te mogen leiden in de nationale
jeugdkampioenschappen wordt een leidraad opgesteld door de Organisator. juni 2010

3.5.8.3

Het eerstgenoemde team in het wedstrijdprogramma levert de teller, die tevens de
scorebordbediener is. Zij dienen vóór de toss aanwezig te zijn.

3.5.9

Wedstrijden

3.5.9.1

De lokale wedstrijdleider zorgt ervoor dat het speelveld dertig minuten vóór het in het
wedstrijdprogramma vastgestelde tijdstip van de eerste wedstrijd speelklaar is.

3.5.9.2

Vervallen.

juni 2009

3.5.9.3

Vervallen.

juni 2009

3.5.9.4

Vervallen.

juni 2009

3.5.9.5

De teams zorgen zelf voor inspeel- en wedstrijdballen. Het eerstgenoemde team in het
wedstrijdprogramma levert de wedstrijdbal.

3.5.9.6

Per speelveld dient de lokale wedstrijdleider beschikbaar te stellen:
a. het door de Organisator verstrekte wedstrijdformulier en de opstellingsbriefjes;
b. één handscorebord op de tellertafel;
De Organisator kan voorschrijven welke overige materialen door de deelnemende
vereniging of lokale wedstrijdleider beschikbaar gesteld moeten worden.

3.5.9.7

Bij de wedstrijden moet gebruik worden gemaakt van de door de Organisator
voorgeschreven wedstrijdformulieren en opstellingsbriefjes. Het wedstrijdformulier
wordt op de door de Organisator voorgeschreven wijze ingevuld.

3.5.9.8

De lokale wedstrijdleider draagt er zorg voor, dat het wedstrijdformulier en de
opstellingsbriefjes ten minste twintig minuten vóór het aanvangstijdstip van de
wedstrijd beschikbaar zijn.

3.5.9.9

Twintig minuten vóór zijn eerste wedstrijd moet een team de spelerskaarten inleveren
bij de lokale wedstrijdleider. Bij de Nationale Open- en Gesloten
Jeugdkampioenschappen wordt daarbij de teamopgave gevoegd.
december 2008
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3.5.9.10

Vijftien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd moet het team speelklaar zijn en
wachten op een door de lokale wedstrijdleider aangewezen plaats teneinde direct naar
het speelveld te gaan.

3.5.9.11

Op de bank mogen maximaal vier teamofficials plaatsnemen.

3.5.9.12

De spelers dienen uniform en conform de spelregels en kledingvoorschriften van de
Nevobo gekleed te zijn:
a. de scheidsrechter is gerechtigd ontheffing te verlenen onder andere in verband met
de temperatuur in de speelzaal;
b. de scheidsrechter is verplicht op religieuze gronden ontheffing te verlenen.

3.5.9.13

Vervallen

3.5.9.14

Bezwaren tegen beslissingen van de lokale wedstrijdleider kunnen binnen één uur na
de beslissing worden ingediend bij de Organisator. De Organisator maakt bekend hoe zij
hiervoor te bereiken is en doet binnen één uur uitspraak.

3.5.9.15

De lokale wedstrijdleider dient direct na afloop van de wedstrijddag de
wedstrijdgegevens door te geven op de door de Organisator voorgeschreven wijze aan
de door de Organisator vastgestelde instantie(s).
juni 2010

3.5.9.16

De lokale wedstrijdleider dient de wedstrijdformulieren en standenlijsten binnen 24 uur
na afloop van de wedstrijd te zenden aan de door de Organisator vastgestelde instantie.
juni 2010

3.5.10

Resultaten en standen

3.5.10.1

Indien er in een poule wordt gespeeld, wordt per gewonnen set één wedstrijdpunt
toegekend.
juni 2012

3.5.10.2

De resultaten van gespeelde wedstrijden, van een team dat van verdere deelname aan
de Nationale Open- en Gesloten Jeugdkampioenschappen is uitgesloten of door zijn
vereniging is teruggetrokken, vervallen. Het team wordt uit de stand verwijderd.
juni
2010

3.5.10.3

De winnaar van een jeugdkampioenschap is kampioen van Nederland in de betreffende
categorie.

3.5.10.4

Indien twee of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen in de poule,
zal de eindklassering van die poule worden verkregen door:
1. Het aantal wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijd(en). Indien er nog steeds
teams gelijk eindigen:
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2. Het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in de onderlinge
wedstrijd(en). Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
3. Het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden.
Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
4. Het spelen van een extra set volgens de regels die gelden voor een beslissende
vijfde set.
3.5.11

Procedures en maatregelen bij overtreding van het
Wedstrijdreglement

3.5.11.1

De volgende maatregelen kunnen worden genomen door de Organisator indien een
team heeft gehandeld als hieronder is omschreven. Hierbij geldt dat een boete wordt
opgelegd aan de vereniging van het team dat de overtreding beging.

3.5.11.2

3.5.11.3

Bij de hierna genoemde overtredingen worden de volgende maatregelen opgelegd:
Wanneer een team zich binnen vier weken vóór aanvang van het kampioenschap
terugtrekt, wordt de betreffende vereniging een boete van maximaal de 2e categorie
opgelegd en kan uitsluiting volgen voor het eerstvolgende kampioenschap in de
betreffende categorie.
Een team is twintig minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd niet in de speelzaal
aanwezig of heeft de spelerskaarten niet beschikbaar gesteld voor invulling op het
wedstrijdformulier en voor de controle door de scheidsrechter als bedoeld in artikel
3.5.9.8:
a. een boete van de 1e categorie.
Een team heeft geen zes spelers speelklaar in het veld op de vastgestelde aanvangstijd
en de scheidsrechter kan de wedstrijd niet beginnen:
a. een boete van de 2e categorie;
b. indien het team tien minuten na de vastgestelde aanvangstijd nog geen zes spelers
in het veld heeft staan, is het niet opgekomen en heeft het de wedstrijd met 2 x 2500 verloren.
juni 2010

3.5.11.4

Een team weigert, na hiertoe door de scheidsrechter te zijn gesommeerd, op het
aangegeven tijdstip te beginnen met de wedstrijd:
a. een boete van de 2e categorie;
b. weigert dit team na tien minuten nog steeds te beginnen met de wedstrijd, dan is
het niet opgekomen en wordt het team van verdere deelname aan het
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kampioenschap uitgesloten. Alle behaalde resultaten van het betreffende team
komen te vervallen.
3.5.11.5

Het team verlaat vóór het einde van de wedstrijd zonder toestemming van de
scheidsrechter het speelveld, waarmee het team ingevolge de spelregels incompleet
wordt:
a. het team wordt van verdere deelname aan het kampioenschap uitgesloten;
b. een boete van de 3e categorie;
c. alle behaalde resultaten van het betreffende team komen te vervallen.

3.5.11.6

De scheidsrechter staakt de wedstrijd wegens wangedrag van één of meer deelnemers:
a. het team wordt van verdere deelname aan het kampioenschap uitgesloten;
b. een boete van de 3e categorie;
c. alle behaalde resultaten van het betreffende team komen te vervallen.
juni 2014

3.5.11.7

Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen aan een wedstrijd:
a. het team wordt van verdere deelname aan het kampioenschap uitgesloten;
b. een boete van de 4e categorie;
c. alle behaalde resultaten van het betreffende team komen te vervallen.

3.5.12

Slotbepalingen

3.5.12.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

3.5.12.2

Dit Reglement vormt één geheel met hoofdstuk 3.0 van het Wedstrijdreglement.

juni 2010

Hoofdstuk 3.5 van het Wedstrijdreglement is voor het eerst vastgesteld in juni 2007 en voor het
laatst gewijzigd en opnieuw vastgesteld na afstemming met de leden van de Bondsraad d.d. 27
september 2016.
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