Jeugdtoernooien Afdeling West Supercup (JAWS)-verenigingsprijs
Artikel 01 Achtergrond en motivatie
01.01 Het belonen van verenigingen die het meest actief zijn en het beste
slagen in het laten meedoen aan en het begeleiden van hun
jeugdspelers bij de jeugdtoernooien in de NTTB afdeling West. Bij de
jeugd zijn het in het algemeen de verenigingen en in het bijzonder de
begeleiders namens de verenigingen die de drijvende kracht zijn
achter de deelname van hun spelers aan de toernooien. Dus naast
het stimuleren van de spelers om deel te nemen (jeugd prestige prijs)
is het zeker net zo belangrijk om de verenigingen en begeleiders te
belonen dat ze het voor elkaar krijgen dat er veel spelers van hun
vereniging meedoen.
01.02 Het stimuleren van toernooideelname in het algemeen en in het
bijzonder in de eindfase van het seizoen na de lentecompetitie.
01.03 Om alle verenigingen een gelijke kans te geven op een prijs wordt er
een weegfactor toegepast die omgekeerd evenredig is met het
aantal jeugdteams+1 in de jeugdafdelingscompetitie. Plus 1 omdat
iedere verenigingen wel enkele beginners heeft die nog geen
competitie spelen en die al wel aan toernooien kunnen meedoen. De
landelijke teams vallen hier dus buiten, met name omdat bijna alle
spelers met een A-licentie in landelijk spelende teams zitten. En Aspelers doen in grote meerderheid alleen aan de landelijke Atoernooien mee, die meetellen voor de A-ranglijsten.
01.04 Om te zorgen dat er echt iets te winnen is, zijn er substantiële
geldprijzen voor de bovenste vijf verenigingen in het eindklassement.
01.05 De JAWS-verenigingsprijs is geboren uit een initiatief van de
commissie jeugdzaken van de NTTB afdeling West. Deze commissie
verzorgt ook de selectie van de toernooien die meetellen en verzorgt
de berekening, het bijhouden en de publicatie van de ranglijst.
Artikel 02 Voorwaarden aan een toernooi om mee te tellen
02.01 Het toernooi moet open zijn voor alle verenigingen uit de afdeling
West. Het mag ook open zijn voor spelers van buiten de afdeling
West maar dit is uiteraard geen noodzakelijke voorwaarde. Het
toernooi hoeft niet open te zijn voor alle leeftijdsklassen, noch hoeft
het open te zijn voor alle licenties, noch voor alle competitieklassen,
noch voor alle speelsterktes. Er mag geen selectie van deelnemers
zijn op basis van hun plaats op een ranglijst. Bijvoorbeeld bij het NJKB moeten alle spelers op de B-ranglijst die op tijd inschrijven ook
worden toegelaten.
02.02 Een toernooi dat uitsluitend voor (een selecte groep) van
uitgenodigde verenigingen open is, telt niet mee.
02.03 Het toernooi mag niet uitsluitend open zijn voor A-licentie-spelers.
Dus geen NK-A, geen A-ranglijsttoernooi
02.04 Van het toernooi moeten minimaal 4 weken voor de speeldatum de
definitieve convocatie en inschrijfformulieren gepubliceerd zijn, en de
convocatie en de inschrijfformulieren moeten dan ook op de JAWSinternetsite staan en bij voorkeur ook op de site van de afdeling West.
De toernooidatum mag daarna niet meer gewijzigd worden, tenzij er
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dan weer een nieuwe periode van minimaal 4 weken kan ingaan.
02.05 De sluitingsdatum voor het toernooi moet minimaal 3 weken na
publicatie van de definitieve convocatie liggen. Er mag als extra
voorwaarde worden vermeld dat inschrijving eerder sluit zodra het
toernooi is volgeboekt. Als het toernooi niet vol is mogen er extra
deelnemers worden geaccepteerd na de sluitingsdatum.
02.06 Het toernooi moet vallen in de periode september t/m juni van het jaar
erop. Dus toernooien in juli en augustus tellen niet mee vanwege de
schoolvakanties en het feit dat vanaf 1 juli de leeftijdsklassen
veranderen. In uitzonderingsgevallen kan een toernooi in de laatste
week van augustus toch meetellen.
02.07 Het toernooi mag geen beperking stellen aan het te gebruiken
speelmateriaal anders dan wat in de NTTB-spelregels wordt gedaan.
Dus o.a. standaard-bat toernooien of broodplankentoernooien tellen
niet mee. Het mag geen ludiek toernooi zijn.
02.08 Maximaal kunnen er 2 toernooien georganiseerd door eenzelfde
vereniging meetellen per seizoen, in principe per seizoenshelft 1
tenzij de vereniging dit anders aangeeft.
Artikel 03 Voorwaarden aan deelnemers om mee te tellen
03.01 De deelnemer moet NTTB-bondslid zijn. Er hoeft echter nog niet te
worden deelgenomen aan de competitie. Deelnemers aan de
opstaptoernooien tellen mee, mits ze NTTB-bondslid zijn. De
deelnemer telt alleen mee voor de vereniging waarvan hij/zij lid is, en
als dit meerdere verenigingen zijn alleen voor de vereniging die
hem/haar het eerste heeft ingeschreven voor het toernooi.
03.02 De deelnemer moet officieel nog jeugdlid zijn. Dus senioren die met
dispensatie in de jeugdcompetitie spelen tellen niet mee.
03.03 De deelnemer moet in de einduitslag vermeld staan. Dus spelers die
voor het einde opgeven of om andere redenen het toernooi niet
uitspelen tellen niet mee.
03.04 De deelnemer mag op de speeldatum geen A-licentie hebben, wat
wordt bepaald door de op de speeldatum op de NTTB-website
geldende ranglijsten.
03.05 Deelnemers die buiten de deelnamecriteria zoals gesteld in de
convocatie meedoen, tellen niet mee.
Artikel 04 Berekening van de punten voor de JAWS-verenigingsprijs
04.01 Het totaal aantal deelnemers per vereniging dat voldoet aan de
voorwaarden gesteld in artikel 03 en deelneemt aan een toernooi dat
voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 02, wordt als
uitgangspunt van de berekening genomen. De afdelingsvoorronden
van de NJM tellen per speler maar 1x mee.
04.02 Het totaal aantal teams in de jeugdcompetitie van de afdeling West in
de herfstcompetitie, verhoogd met 1, telt als gewichtsfactor voor de
toernooien in de periode september t/m december, en het totaal
aantal in de daaropvolgende lentecompetitie, verhoogd met 1, telt als
gewichtsfactor voor de toernooien in de periode januari t/m juni. Alle
teams die de competitie beginnen tellen mee, dus ook na de start van
de competitie teruggetrokken teams.
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04.03 Het voor de JAWS-verenigingsprijs tellende puntenaantal wordt
berekend door het totaal aantal deelnemers per toernooi uit lid 01 van
dit artikel te delen door de dan geldende gewichtsfactor uit lid 02 van
dit artikel.
Artikel 05 Prijzen
05.01 De prijzen zijn voor verenigingen, niet voor individuele spelers.
05.02 Door de NTTB afdeling West zijn 5 prijzen beschikbaar gesteld, voor
de hoogst geëindigde verenigingen. De hoogte van de prijzen wordt
voor de start van het nieuwe toernooiseizoen bekendgemaakt.
05.03 Om voor een prijs in aanmerking te komen moet een vereniging
zowel tijdens de herfstcompetitie als tijdens de lentecompetitie met
minimaal 1 competitieteam hebben deelgenomen aan de
afdelingscompetitie en in totaal in de herfst- en lentecompetitie met 4
competitieteams hebben deelgenomen aan de afdelingscompetitie.

Voor meer info kunt u terecht bij de commissie jeugdzaken van de NTTB afdeling West.
Namens de NTTB afdeling West commissie jeugdzaken,
Arnoud van Willigen
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