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NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN     2016- 2017  

 

WEDSTRIJDREGLEMENT  

 

De nationale jeugdkampioenschappen worden betwist volgens de Internationale Spelregels van 

toepassing in KBVBV, VOLLEY VLAANDEREN en AIF behoudens afwijkingen en speciale 

voorzieningen opgenomen in onderhavig reglement. 

 

Organisatie VOLLEY VLAANDEREN in samenwerking met KBVBV  

 

op zaterdag 20 mei 2017 voor :      meisjes : U19-juniors en U15-kadetten 

     jongens : U17-scholieren en U13-miniemen 

 

op zondag 21 mei 2017  voor : meisjes : U17-scholieren en U13-miniemen 

     jongens : U19-juniors  en U15-kadetten 
 

 

Plaats     SPORTHAL SCHIERVELDE, Diksmuidsesteenweg 396  8800 ROESELARE 

 Tel. 051 23 89 50  

 

1. Iedere club en iedere deelnemer dient aangesloten te zijn bij de VOLLEY 

VLAANDEREN of het AIF; 

VOLLEY VLAANDEREN en AIF bepalen zelf, welke ploegen voor hun vleugel zullen 

deelnemen aan het tornooi. 

Iedere deelnemer is door deelname aan het tornooi gebonden aan onderhavig reglement. 

  

 

2. Leeftijdscategorieën - nethoogten - wedstrijdballen: 

 

Categorie Geboren Speel-

wijze 

Afmetingen 

terrein 

Aantal 

spelers 

Nethoogten 

    J            M 
Balnr. 

U19-Junioren 
1998 en 

later 

6x6 9x18m 6/6 2m43 2m24 5 

U17-Scholieren 
2000 en 

later 

6x6 9x18m 6/6 2m35 2m18 5 

U15-Kadetten 
2002 en 

later 

6x6 9x18m 6/6 2m24 2m10 5 

U13-Miniemen 
2004 en 

later 

4x4 

mini 

7x14m 4/4 2m18 2m10 5 

 

 

- Bij U19-Junioren,U17-Scholieren en U15-Kadetten zijn libero’s toegelaten, U13-Miniemen  

libero verboden 



 

 

Eindronde Nat. Jeugd Regl  2016-2017  3 / 6 Goedgekeurd 16/03/2017 

KBVBV /  JVB – ML – GM def. versie   Afgedrukt  21/04/2017 16:51  

   

- Line-coaching: bij de U13-miniemen toegestaan langs de zijlijn vanaf de middellijn  

- Er worden geen TTO toegestaan. 

 - U13-Miniemen:  4 tegen 4 ( 3 voor- en 1 achterspeler ) ;  aantal vervangingen :6. 

In complex 1 is het in de receptie voldoende dat de achterspeler slechts één voorspeler 

voor hem heeft staan.  Dat mag speler op positie 4, 3 of 2 zijn. 

 

3. In elke jeugdcategorie wordt gespeeld naar een volledige competitie met twee winnende 

sets per wedstrijd naar 25 punten, beslissende set naar 15 punten; met een verschil van 

twee punten. Geen puntenlimiet. 

 

De rangschikking wordt als volgt opgemaakt: 

 

-    het aantal gewonnen wedstrijden 

-    het aantal behaalde punten  

-   bij winst met 2/0 krijgt de winnende ploeg 3 punten en de verliezende ploeg 0 punten 

- bij winst met 2/1 krijgt de winnende ploeg 2 punten en de verliezende ploeg 1 punt. 

- de ploeg die forfait geeft krijgt -1 punt. 

 

Als 2 of meerdere ploegen hetzelfde puntentotaal behalen, telt het beste coëfficiënt van de 

gewonnen sets gedeeld door de verloren sets, van alle gespeelde wedstrijden. Bij gelijke 

setverhouding tussen 2 ploegen is de onderlinge wedstrijd bepalend, bij gelijke 

setverhouding tussen meerdere ploegen is de puntenverhouding van alle gespeelde 

wedstrijden bepalend  (gescoorde punten gedeeld door verloren punten). 

 

 

4.1 Elke ploeg dient in het bezit te zijn van: 

 

 - uniforme spelerskledij met reglementaire nummering. 

 - opwarmingsballen. 

 

4.2 Er wordt gespeeld met MIKASA MVA 200. De wedstrijdballen worden geleverd door de 

organiserende vleugel. 

 

4.3 Elke ploeg dient volgende documenten voor te leggen: 

 

a) Documenten VOLLEY VLAANDEREN: 

 

spelers/speelsters: 

- Vergunning / deelnemerslijst geldig voor het lopende seizoen; alvorens effectief aan 

het kampioenschap te kunnen deelnemen, dient het aangesloten lid in het bezit te 

zijn van een door het secretariaat afgeleverde  vergunning, geldig voor het lopend 

seizoen.  

-   Vergunning met foto, identiteitskaart, kids ID of ander bewijs van identiteit 

afgeleverd door een officiële instantie met foto  

 

niet-spe(e)l(st)ers: 

- Vergunning/  met foto  

- Coachlicentie VOLLEY VLAANDEREN met foto 

-  Identiteitskaart indien geen foto op vergunning of coachlicentie 
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b) Documenten AIF: 

 

- Aansluitingskaart/ deelnemerslijst geldig voor het lopende seizoen 

- Validatievignet voor het lopende seizoen  

- Spelers: met de vermelding ‘Apte à la compétition’, geldig voor het lopend seizoen 

- Coach of adjunct-coach: dienen in het bezit te zijn van een coachkaart afgeleverd 

door het AIF. 

- Aansluitingskaart met foto, identiteitskaart/kids ID of ander bewijs van identiteit 

afgeleverd door een officiële instantie met foto. 

 

c) Niet bij zich hebben van documenten nodig voor deelname aan de wedstrijd: 

 

- voor spelers: indien de documenten niet kunnen voorgelegd worden voor aanvang 

van de laatste wedstrijd forfaitverlies voor alle wedstrijden waaraan deze speler 

effectief heeft deelgenomen; 

  - voor de andere deelnemers ingeschreven op het wedstrijdblad: de voorziene 

boete. 

 

d) Alle documenten, vereist door de vleugels moeten op het secretariaat voorgelegd 

worden minstens 45 min.vóór aanvang van de eerste wedstrijd van betrokken ploeg. 

 

e) Elke ploeg ontvangt één spelerslijst, ( maximum 14 spelers/speelsters ) in te vullen 

voor de ganse duur van de competitie. De ingevulde lijst moet 45 min. voor aanvang 

van de eerste wedstrijd van betrokken ploeg op het secretariaat afgegeven worden, 

teneinde de controle te kunnen uitvoeren. Enkel aanwezige personen mogen op dit 

blad voorkomen. Controle van de aanwezigen op de spelerslijst wordt uitgevoerd 

door het secretariaat.  

      Indien er leden later aankomen, kunnen ze alsnog toegevoegd worden, doch ze 

dienen zich op het secretariaat aan te melden in het bezit van de nodige 

documenten, dat dan het nodige zal doen. Zij kunnen echter slechts deelnemen 

vanaf de volgende wedstrijd. 

 

f) De scheidsrechter controleert 15 min. voor aanvang van de wedstrijd de 

aanwezigheid van de personen ingeschreven op het wedstrijdblad. Bij niet 

aanwezigheid wordt deze persoon onherroepelijk geschrapt voor deelname aan deze 

wedstrijd. De  aanwezige personen vermeld op het wedstrijdblad  kunnen tijdens het 

verloop de wedstrijd niet verlaten (tenzij in noodgeval). Het verlaten van de 

wedstrijd tijdens het verloop wordt bestraft met FF voor deze wedstrijd. 

  

g) Het secretariaat  noteert iedere afwijking in verband met de ontbrekende documenten 

op het wedstrijdblad zodat de voorziene sancties kunnen toegepast worden. 

 

5. In het programmaboekje wordt het wedstrijdschema opgegeven met uurrooster. Het 

rooster is een richtlijn. Aan de ploegen wordt gevraagd minimum 30 minuten VOOR het 

voorziene uur ter plaatse te zijn..Tijdens het verloop van het tornooi kan het gebeuren dat 

- indien een terrein vrijkomt -  ploegen opgeroepen worden om hun volgende wedstrijd 

vroeger dan voorzien af te werken.  

Luister ook aandachtig naar de omgeroepen mededelingen. 
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6. Wedstrijdenschema met uurrooster voor alle categorieën: 

 

Zaterdag en Zondag 

  

  

         10.00  1° VOLLEY VLAANDEREN - 2° VOLLEY VLAANDEREN          

11.15                      1° AIF - 2° AIF   

         12.30  2° VOLLEY VLAANDEREN - 1° AIF 

 13.45  2° AIF       -      1° VOLLEY VLAANDEREN   

 15.00  2° VOLLEY VLAANDEREN     -      2° AIF  

 16.15  1° AIF - 1° VOLLEY VLAANDEREN 
 

 

    PRIJSUITREIKING na het einde van het tornooi. 

 

7. Het is niet toegestaan zich naast de terreinen, tijdens de wedstrijden, op te warmen. 

 

8. Een persoon ingeschreven op het wedstrijdblad wordt uit het tornooi geweerd na uitsluiting 

uit een wedstrijd. 

 

9.1 Een ploeg die niet tijdig aanwezig is op het terrein zal forfait voor die wedstrijd toegepast 

krijgen. 

 

9.2 Er wordt een boete toegepast van: - 200 euro bij algemeen forfait; 

   -   40 euro per wedstrijdforfait. 

  - 2/3 van deze boete is ten gunste van de organisator. 

 

10. Er wordt gespeeld 

 

op zaterdag 20 mei 2017 voor :      meisjes : U19-juniors en U15-kadetten 

     jongens : U17-scholieren en U13-miniemen 

 

op zondag 21 mei 2017  voor : meisjes : U17-scholieren en U13-miniemen 

     jongens : U19-juniors  en U15-kadetten 
 

 

Plaats     SPORTHAL SCHIERVELDE, Diksmuidsesteenweg 396  8800 ROESELARE 

 Tel. 051 23 89 50  

 

11.1 Het betreden van het speelterrein met schoeisel dat sporen nalaat op de vloer is 

verboden. Het is tevens verboden met buitenschoeisel de vloer te betreden. 

 

11.2 Het is verboden tijdens het verloop van de wedstrijden dranken in glas of glazen flessen 

te verkopen en/of mee te nemen in de speelruimte (d.i. terrein, neutrale zone, tribunes 

en staanplaatsen). 

 

12. Het wedstrijdblad wordt bijgehouden door een markeerder van de als thuisploeg 

aangeduide ploeg, eventueel bijgestaan door een markeerder van de als bezoeker 

aangeduide ploeg. 
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13. Alle geschillen die niet door bovenstaande regels kunnen opgelost worden, zullen ter 

plaatse onherroepelijk door de jury beslecht worden. 

 

14. Samenstelling van de jury :   . 

- competitieleider en adjunct-competitieleiders KBVBV  

- jeugdverantwoordelijke VOLLEY VLAANDEREN en AIF   

- SR-verantwoordelijken AIF & VOLLEY VLAANDEREN 

 

15. Bevoegdheden van de jury : 

- de jury past de reglementering toe zoals beschreven. 

- de jury is bevoegd om wegens organisatorische redenen terrein – en uurwijzigingen 

aan te brengen tijdens het tornooi. 

- de jury is bevoegd om onregelmatigheden, baldadigheden en onsportief gedrag vast te 

stellen en dan door te verwijzen naar de betrokken juridische instanties van de 

KBVBV, indien deze vaststellingen buiten de bevoegdheden van de SR vallen. 

- beslissingen van de jury worden door alle partijen en instanties gerespecteerd. 

 

16. Flessen met water worden te koop aangeboden aan 0,75  EUR per fles ( 1,5 l ). 

 

17. Voor het meebrengen van eigen maaltijden en dranken, dient vooraf een overeenkomst 

gesloten te worden met de organisatoren en/of cafetaria en deze overeenkomst moet 

voorgelegd worden aan de jury; Bij niet naleving wordt een boete van 250 € opgelegd 

aan de club. Deze boete dient betaald te worden aan het KBVBV die zelf de verdeling 

bepaald. 

 

  18.  Indien er een reglement van geluidsoverlast van toepassing is voor de gebruikte 

installaties, is dit van toepassing. De inrichter kan in samenspraak met de jury, een 

andere beslissing inzake geluidsoverlast nemen, welke door alle partijen, inclusief 

de toeschouwers, dient gerespecteerd te worden. 
 

 19. Er mag een inkom gevraagd worden welke de 5,00 EUR niet mag overschrijden  
 
 Hebben vrije toegang:  

 

 - per deelnemende ploeg : spelers (max. 14) en 3 begeleiders + markeerder; 

 - scheidsrechters, jeugd minder dan 14 jaar en officiëlen in het bezit van een voor                                                           

het lopend seizoen gevalideerde vergunning met vermelding van de functie van de 

KBVBV, AIF,VOLLEY VLAANDEREN, LIGA.,CND 

 

 20. De KBVBV, AIF en VOLLEY VLAANDEREN, noch de inrichters kunnen 

verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of diefstallen. 


