Reglement NK Sevens
Seizoen 2016 - 2017
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Artikel 1 Algemeen
1.1

Het bestuur van Rugby Nederland organiseert ieder seizoen een Nederlands Kampioenschap
(NK) Sevens voor senioren, colts, junioren en cubs. De competitieleider is belast met de
organisatie van het NK Sevens en de handhaving van dit reglement.

1.2

Dit Reglement NK Sevens is van toepassing op het NK Sevens 2017 en kwalificatietoernooien
voor het NK Sevens.

1.3

Het NK Sevens voor Dames en Heren vindt plaats op zondag 4 juni 2017 op het NRCA in
Amsterdam.
Het NK Sevens voor Colts, Junioren en Cubs vindt plaats op zaterdag 3 juni 2017 op het NRCA
in Amsterdam.
De Colts, Junioren en Cubs spelen één voorronde op zaterdag 20 mei 2017 op diverse locaties
in het land.

1.4

Wedstrijden worden gespeeld volgens de door de Wolrd Rugby vastgestelde spelregels en
Law Amendment Trials. Dit reglement vult aan of vervangt de regels van de Wolrd Rugby .

1.5

Het Voorschrift Wedstrijdwezen Senioren en Voorschrift Wedstrijdwezen Jeugd zijn van kracht
op wedstrijden waarop dit Reglement van toepassing is. Dit Reglement vult aan of vervangt
de regels vastgelegd in genoemde Voorschrift Wedstrijdwezens.

1.6

Het Dopingreglement van Rugby Nederland is van kracht bij alle wedstrijden waarop dit
Reglement van toepassing is. Alle leden van Rugby Nederland zijn verplicht zicht te laten
informeren over dit reglement.

1.7

Het Dispensatiereglement Jeugd en het Dispensatiereglement Senioren zijn van kracht op
wedstrijden waarop dit Reglement van toepassing is. Dit reglement vult aan of vervangt de
regels vastgelegd in genoemde Dispensatiereglementen.

1.8

Rugby Nederland is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade en kosten van haar
leden of derden veroorzaakt door de uitoefening van de rugbysport en de daaraan verwante
activiteiten.

1.9

Elk deelnemend jeugdteam is voor ieder toernooi verplicht een scheidsrechter te leveren
indien Rugby Nederland niet voldoende referees ter beschikking kan stellen. Het niet leveren
van een scheidsrechter kan leiden tot uitsluiting van deelname.

Artikel 2 Inschrijving
2.1

Inschrijving voor het NK Sevens geschiedt via het een digitaal inschrijfformulier op de
internetsite van Rugby Nederland. Inschrijving sluit op zondag 9 april 2017.

2.2

De competitieleider heeft het recht inschrijvingen na de in artikel 2.1 gestelde termijn te
weigeren.

2.3

Voor het NK Sevens Senioren kunnen zich uitsluitend clubteams inschrijven.
Voor het NK Sevens Jeugd kunnen zich uitsluitend clubteams of clusterteams bestaande uit
leden van twee of meerdere clubs inschrijven.
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2.4

Aan inschrijving zijn geen extra kosten verbonden. Ingeschreven teams die zich binnen twee
weken voorafgaand aan de kwalificatie/NK Sevens afmelden ontvangen een boete van € 250,-

Artikel 3 Kwalificatie
3.1

Voorafgaand aan het NK Sevens worden er voor de Colts, Junioren en Cubs
kwalificatietoernooien gespeeld op 20 mei 2017. Dames en Heren spelen geen voorronde.

3.2

Kwalificatietoernooien vinden verspreid over het land plaats bij verenigingen.

3.3

De competitieleider stelt toernooischema’s op voor de kwalificatietoernooien.

3.4

Op kwalificatietoernooien wordt een halve competitie gespeeld, zodat alle teams eenmaal
tegen elkaar spelen.

3.5

Toekennen van wedstrijdpunten en vaststellen rangschikking geschiedt conform de regels die
gelden voor de poulefase van het NK Sevens. Een gewonnen wedstrijd levert drie
wedstrijdpunten op, een gelijkspel levert twee wedstrijdpunten op, een verloren wedstrijd
één wedstrijdpunt.

3.6

Op basis van de rangschikking aan het einde van de kwalificatietoernooien worden teams
geplaatst in poules voor het NK Sevens.

3.7

Voor het NK Sevens zullen de ingeschreven teams Dames en Heren zich op basis van hun
eindrangschikking uit de reguliere 15-a-side competitie ingedeeld worden in poules voor het
NK Sevens.

Artikel 4 Toernooireglement
4.1

NK Sevens bestaat uit een poulefase en een knock-outfase.

4.2

Teams worden op basis van hun rangschikking en (gemiddelde) wedstrijdpunten tijdens de
kwalificatietoernooien en of op basis van hun eindrangschikking uit de reguliere 15-a-side
competitie geplaatst in poules van drie of vier teams.

4.3

In de poulefase spelen de teams eenmaal tegen elkaar.

4.4

Een gewonnen wedstrijd levert drie wedstrijdpunten op, een gelijkspel levert twee
wedstrijdpunten op, een verloren wedstrijd één wedstrijdpunt.

4.5

Rangschikking in de poulefase vindt plaats op basis van behaalde wedstrijdpunten. Indien een
of meerdere teams gelijk staan op basis van wedstrijdpunten, dan vindt onderlinge klassering
plaats op basis van de volgende hiërarchie:
1. Onderling resultaat. Bij onderling resultaat wordt eerst gekeken naar hoogst aantal
wedstrijdpunten en daarna naar doelsaldo;
2. Hoogste doelsaldo;
3. Grootste aantal gescoorde ty’s;
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4. Kleinste aantal gele kaarten voor dat team, waarbij een rode kaart als twee gele kaarten
telt;
5. Loting.
4.6

Na de poulefase wordt het toernooi vervolgt door een knock-outfase, zie ook diverse
schema’s van Dames, Heren Colts, Junioren en Cubs.

4.7

De winnaar van de Cupfinale is Nederlands Kampioen Sevens.

4.8

Als aan het eind van een wedstrijd in de knock-outfase er een gelijke stand is, wordt de
wedstrijd verlengt met maximaal tweemaal vijf minuten, waarbij de teams na de eerste vijf
minuten wisselen van speelhelft. Het team dat als het eerste weet te scoren, wint de
wedstrijd.
Bij de jeugd, Colts, Junioren en Cubs wordt er niet verlengd en gaat men direct over op een
penalty Shoot-out

4.9

4.8.1

Als na tweemaal vijf minuten verlengen geen van beide teams heeft weten te scoren,
wordt de wedstrijd beslist via een penalty Shoot-out.

4.8.2

Voor een shoot-out wijst elk team vijf spelers aan die om beurten een penaltykick
vanaf de 22-meterlijn nemen.

4.8.3

De winnaar is het team dat in een beurt heeft weten te scoren, terwijl de
tegenstander dat in dezelfde beurt niet heeft gedaan.

De finales van de Cup duren tweemaal tien minuten, waarbij teams van helft wisselen. De
onderbreking tussen twee helften duurt niet langer dan twee minuten.

Artikel 5 Spelers
5.1

Voorafgaand aan de kwalificatietoernooien en het NK Sevens moet elk team een spelerslijst
van maximaal twaalf spelers per team inleveren. Hiervoor dient de daarvoor bestemde
digitale spelerslijst voor Sevens in E-Rugby te worden ingevuld, deze lijst moet na dat het
ingevuld is worden uitgeprint en worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat. Bij de Colts,
Junioren en Cubs zullen bij clusterteams de formulieren aan elkaar worden geniet, deze
samengestelde lijst van Maximaal twaalf spelers is het clusterteam.

5.2

Alleen spelers die conform artikel 8 van het VWW Senioren of VWW Jeugd speelgerechtigd
zijn, mogen deelnemen aan het NK Sevens en/of kwalificatietoernooien.

Artikel 6 Overtredingen en misdragingen
6.1

Een speler die een ernstige overtreding pleegt of zich anderszins misdraagt, kan door de
scheidsrechter worden bestraft met een officiële waarschuwing. De scheidsrechter toont
daarbij een gele kaart en de speler moet voor een periode van twee minuten zuivere speeltijd
tijdelijk het veld verlaten. De speler wordt niet vervangen.
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6.2

Een speler die een zeer ernstige overtreding pleegt of zich anderszins misdraagt, kan door de
scheidsrechter uit het veld gezonden worden. De scheidsrechter toont daarbij de rode kaart.
De speler wordt uitgesloten van het restant van de wedstrijd en van verdere deelname aan de
resterende wedstrijden op die dag. De speler wordt niet vervangen.

6.3

Een speler die gedurende een wedstrijd voor de tweede maal een officiële waarschuwing
krijgt wordt door de scheidsrechter uit het veld gezonden. De scheidsrechter toont daarbij de
eerst een gele en onmiddellijk daarna een rode kaart. De speler wordt uitgesloten van het
restant van de wedstrijd en van verdere deelname aan de resterende wedstrijden op die dag.
De speler wordt niet vervangen.

Artikel 7 Beroep
7.1

Beroep staat uitsluitend open tegen overtredingen van dit reglement.

7.2

Beroep kan uitsluitend schriftelijk en met argumenten omkleed worden ingediend bij het
wedstrijdsecretariaat.

7.3

Beroep wordt in behandeling genomen na betaling van € 50,- griffiegelden.

7.4

Binnen dertig minuten na ontvangen van griffiegeld doet het wedstrijdsecretariaat uitspraak.

7.5

Als het beroep gegrond verklaard wordt, wordt de € 50,- griffiegelden terugbetaald.

Artikel 8 Slotbepaling
8.1

In onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement of andere reglementen niet voorzien,
heeft de competitieleider het recht te handelen en sancties op te leggen.

8.2

In onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement of andere reglementen een goed
verloop van (de organisatie van) het Nederlands Kampioenschap Sevens in gevaar brengt,
heeft de competitieleider het recht (tijdelijk) af te wijken van dit reglement.

8.3

Alle leden van Rugby Nederland worden geacht dit reglement te kennen.
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