Toewijzingsprotocol Nationaal Mini Kampioenschap
1. Rugby Nederland organiseert jaarlijks een toernooi om het Nederlands kampioenschap in de
categorie Mini’s.
2. Clubs behorend tot Rugby Nederland worden uitgenodigd 1 of meerdere Mini-teams in te
schrijven voor dit toernooi.
3. Het toernooi bestaat uit voorrondes en één finaledag.
4. De voorrondes kunnen onderverdeeld worden in diverse rondes en categorieën. Het LJO en
de landelijke competitieleider maken hiervoor een schema dat aan de clubs bekend wordt
gemaakt.
5. Bij inschrijving worden alle teams random ingedeeld voor de eerste voorronde over de
verschillende locaties.
6. De eindronde (finaledag) wordt opgesplitst in Cup, Plate, Bowl en Shield (hierna ook:
categorieën).
7. Het staat de landelijke competitieleider in samenspraak met het LJO vrij om het aantal
categorieën, zoals genoemd onder punt 2 te verminderen, of uit te breiden.
8. Het aanwijzen van een locatie voor een voorronde of finaledag gebeurt door de landelijk
competitieleider.
9. De landelijke competitieleider spant zich in om de voorrondes evenredig verspreid over het
land toe te wijzen.
10. De landelijk competitieleider spant zich in om tijdig bekend te maken op welke data de
voorrondes en de finaledag gehouden worden.
11. Clubs kunnen zich vrijwillig aanmelden om een voorronde c.q. de finaledag te mogen
organiseren; aanmelding betekent echter niet een automatische toewijzing.
12. De landelijk competitieleider is gerechtigd om clubs uit een district uit te nodigen om zich in
te schijven als organiserende club.
13. Indien er zich geen club uit een district inschrijft – na herhaaldelijke oproepen – kan de
landelijke competitieleider in overleg met het LJO besluiten om geen voorronde c.q.
finaledag toe te kennen aan het betreffende district.
14. De landelijke competitieleider is gerechtigd om in geval van punt 13 of punt 17 de voorronde
c.q. finaledag toe te wijzen aan een andere club of een club uit een uit een ander district. De
landelijk competitieleider is dan gemachtigd om de punten 18 en 19 van dit protocol te
doorbreken.
15. Clubs dienen te garanderen door middel van een plan van aanpak dat zij op het moment van
de aanvraag beschikken over de juiste faciliteiten en organisatiecapaciteit, zoals uitgewerkt
in de bijlage: “Eisenpakket voor organisatie (hosten) van mini kampioenschappen”
16. Indien een organiserende club niet aan het gestelde in punt 15 voldoet of kan voldoen dan
dienen zij onmiddellijk in overleg te treden met de landelijk competitieleider.
17. Indien de competitieleider constateert dat een club niet voldoet aan het gestelde in punt 15
dan treedt punt 14 in werking.
18. Een club kan niet vaker dan één keer in de drie jaar een finaledag organiseren.
19. Een club kan in een periode van drie jaar maximaal twee keer een voorronde organiseren.
20. Het is niet mogelijk om als district of cluster van clubs zich in te schrijven voor het
organiseren van een voorronde c.q. finaledag.
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21. De landelijk competitieleider maakt de toewijzing(en) bekend aan de clubs via mail en de
website van Rugby Nederland.
22. Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van toewijzing van de
landelijk competitieleider.
23. Het staat clubs vrij om eventuele grieven omtrent de toewijzing kenbaar te maken bij het
LJO. Er kan door het LJO echter niet worden afgeweken van de beslissing van de landelijk
competitieleider.
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Eisenpakket voor organisatie (hosten) van Mini kampioenschappen
Veiligheid;





toernooi ca. 100 spelers minimaal 3 EHBO medewerkers, deze onderbrengen in een eigen
vaste ruimte en voorzien van benodigde materialen zoals WalkieTalkie voor communicatie
met organisatie en velden
vastleggen route naar eerste hulp diensten en ziekenhuis
AED apparatuur aanwezig
Indien nodig begeleiding op openbare weg / parkeergelegenheid

Organisatie en faciliteiten;
















Toernooidirecteur inclusief assistent
Vast herkenbaar altijd bemand organisatie ruimte
Pitchmanagement per veld
Omroepinstallatie
Duidelijke aanduidingen zoals speelschema, tijden, veld nummers etc.
Voor voorronde minimaal 2 mini velden, voor eindtoernooi minimaal 4 mini velden,
afmeting, belijning etc. beschreven in aangepaste spelregels voor de jeugd.
 70 x 45 meter exclusief 5 meter trygebied. (in de breedte van het hoofdveld, in de lengte
tussen de uitlijnen van het hoofdveld - exclusief de trygebieden - en in de breedte
tussen de middenlijn en de 5 meterlijn).
Voldoende kleedruimte (maximaal 2 teams per kleedkamer)
Separate kleedruimtes voor meisjes
Paramedische begeleiding, fysiotherapeut
Ruimte voor scheidsrechters (kleedkamer en rustruimte)
Voldoende eten / drinken voor spelers, ouders, publiek etc.
Voldoende scheidsrechters, ballen maat 5, grensrechtervlaggen, fluitjes, pennen, bitjes voor
spelers, wedstrijdbriefjes voor referees, paalbeschermers indien noodzakelijk etc.
Goede rapportage na einde toernooi naar competitieleider, alle uitslagen, standen etc.
zie ook VWW Jeugd 2015-2016 art. 9. Technische zaken, art. 12. Ontvangst en begeleiding
match officials en Appendix 2 Protocol scheidsrechters en grensrechters.

Promotie en media;


Inleveren plan van aanpak (draaiboek) minimaal 2 weken voor toernooi verzenden naar
competitieleider,
o Denk aan poster, flyers, persberichten, benaderen scholen etc.
o Denk aan uitnodigen sponsoren, andere sportverenigingen, notabelen, pers
o Denk aan prijsuitreiking door bijvoorbeeld burgenmeester
o Prijzen, bekers worden enkel bij de NK, kampioenspoule voor Cup, plate,
Bowl en Shield (4x) door rugby Nederland geleverd.
o Denk aan regionale televisie, berichtje naar het jeugdjournaal etc
o Denk aan herinnering voor spelers (vaantje, medaille)
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