Kwalificatie NK jeugd zaalhandbal 2020-2021
Dames A:
Er wordt na de reguliere competitie een nacompetitie gespeeld.
Ronde 1 (halve competitie) nr. 1 t/m 5 om landskampioenschap
Speelschema nacompetitie.
Speelschema kampioenschap
Datum
NC1

NC2

NC3

NC4

NC5

Nr. 1

Nr. 3

17-18 april

Nr. 4

Nr. 5

17-18 april

Nr. 3

Nr. 4

24-25 april

Nr. 5

Nr. 2

24-25 april

Nr. 2

Nr. 3

1-2 mei

Nr. 4

Nr. 1

1-2 mei

Nr. 2

Nr. 4

8-9 mei

Nr. 5

Nr. 1

8-9 mei

Nr. 1

Nr. 2

15-16 mei

Nr. 3

Nr. 5

15-16 mei

De winnaar van de nacompetitie is Nederlands kampioen.
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Ronde 1 (halve competitie) nr. 6 t/m 10 om rangorde
Speelschema rangorde
Datum
Ronde 1

ronde 2

ronde 3

ronde 4

ronde 5

Nr. 6

Nr. 8

17-18 april

Nr. 9

Nr. 10

17-18 april

Nr. 8

Nr. 9

24-25 april

Nr. 10

Nr. 7

24-25 april

Nr. 7

Nr. 8

1-2 mei

Nr. 9

Nr. 6

1-2 mei

Nr. 7

Nr. 9

8-9 mei

Nr. 10

Nr. 6

8-9 mei

Nr. 6

Nr. 7

15-16 mei

Nr. 8

Nr. 10

15-16 mei

Heren A:
De winnaar van de landelijke Jeugddivisie is Nederlands kampioen.
Dames B:
- jeugddivisie NO: de nummers 1 en 2 van de eindrangschikking.
- jeugddivisie ZO: de nummers 1 en 2 van de eindrangschikking.
- jeugddivisie West: de nummers 1 t/m 4 van de eindrangschikking.
Heren B:
De winnaar van de landelijke Jeugddivisie is Nederlands kampioen.
Dames C:
- jeugddivisie NO: de nummers 1 t/m 4 van de eindrangschikking.
- jeugddivisie West: de nummers 1 t/m 4 van de eindrangschikking.
Heren C:
De winnaar van de landelijke Jeugddivisie is Nederlands kampioen.
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Artikel 43 – Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie
1. Het Bondsbestuur stelt de promotie- en degradatie, en kampioenschapsregeling vast.
2. Vóór aanvang van de competitie wordt promotie- en degradatie, en kampioenschapsregeling in
het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium bekend gemaakt.
3. De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Is het
puntenaantal gelijk, dan wordt, tenzij in de door het Bondsbestuur vastgestelde promotie- en
degradatieregeling anders is bepaald, de rangorde bepaald door;
a. het doelsaldo
b. indien het doelsaldo gelijk is, door het doelgemiddelde
c. indien het doelgemiddelde gelijk is, door een door het Bondsbestuur vastgestelde
beslissingswedstrijd op neutraal terrein.
d. indien de competitie in één of meer klasse/divisies vroegtijdig wordt beëindigd, wordt de
rangorde (eindstand) in die klasse/divisies bepaald op de helft (anderhalve competities
worden in eerste instantie bepaald op 1/3 en wanneer er 2/3 is gespeeld op 2/3). van het
aantal voor deze klasse/divisie vastgestelde wedstrijden in de competitie. De eerder
vastgestelde promotie-/degradatieregeling wordt hiermee toegepast. Wanneer er in één of
meerdere competities in de wedstrijdsport dames senioren minder dan de helft (anderhalve
competities 1/3 of 2/3) van de wedstrijden is gespeeld, worden alle wedstrijdsport dames
senioren competities als niet gespeeld beschouwd en zal er geen promotie en/of degradatie
plaatsvinden.
Wanneer er in één of meerdere competities in de wedstrijdsport heren senioren minder dan de
helft (anderhalve competities 1/3 of 2/3) van de wedstrijden is gespeeld, worden alle
wedstrijdsport heren senioren competities als niet gespeeld beschouwd en zal er geen
promotie en/of degradatie plaatsvinden.
Daar waar wedstrijden voor promotie en/of degradatie noodzakelijk zijn om de rangorde te
bepalen, wordt deze nu verkregen door het wedstrijdquotiënt. Indien dat gelijk is het
doelsaldo. Indien doelsaldo gelijk is, het doelgemiddelde.
4. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team twee punten. Bij een gelijkspel krijgt elk
team een punt. Voor een verloren wedstrijd krijgt het verliezende team geen punten.
5. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ‘voor’ verminderd met het aantal
doelpunten ‘tegen’, waarbij het team met het hoogste doelsaldo het winnende team is. Onder
doelgemiddelde wordt verstaan het aantal doelpunten ‘voor’ delen door het aantal doelpunten
‘tegen’, waarbij het team met het laagste doelgemiddelde het winnende team is. Onder
wedstrijdquotiënt wordt verstaan het aantal behaalde punten delen door het aantal gespeelde
wedstrijden, waarbij het team met het hoogste quotiënt het winnende team is.
6. Indien een beslissing van een wedstrijd moet worden verkregen door het nemen van 7meterworpen, dan worden deze genomen op de wijze zoals bepaald in de handbalspelregels.
Ingeval tussen meer dan twee teams een beslissing moet worden verkregen door het nemen van
7-meterworpen, zullen deze worden genomen op een bij besluit van het Bondsbestuur te bepalen
wijze.
7. Het Bondsbestuur is bevoegd bijzondere eisen te stellen aan de inrichting van de speelvelden
waarop beslissingswedstrijden worden gespeeld.
8. Indien in een speelseizoen door de samenstelling van groepen van teams bijzondere maatregelen
vereist zijn in verband met de promotie of degradatie, dan moeten deze maatregelen vóór
aanvang van de betreffende competitie in de betreffende officiële mededelingen worden
gepubliceerd.
9. Teams met dispensatiespeler(s) kunnen geen aanspraak maken op het kampioenschap en
kunnen niet afgevaardigd worden naar een NK.
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NB:
Per leeftijdscategorie kan maar 1 team per vereniging deelnemen aan het NK.
Data NK zaal 2021
NK C-jeugd zaterdag 17 april 2021 In sporthal (volgt later)
NK B-jeugd zondag 18 april 2021 in Sporthal (volgt later)

De loting vindt plaats medio maart 2021 op het bondsbureau te Arnhem.

Arnhem, 20 augustus 2020
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