Junioren Sevens Competitie najaar 2020

De Roomburg Junioren Sevens Competitie gaat van start op zaterdag 21 november voor de ABCD en
E8 (jongste) jeugd. De Sevens speelvorm is vorig jaar door de KNHB geïntroduceerd en wordt nu in
Coronatijd door veel verenigingen omarmd als alternatief om op een leuke manier te hockeyen.
De coaches van MC1 en MB1 hebben de voordelen van Sevens op een rijtje gezet.
Onze Sevens Competitie duurt in principe drie weekenden tot en met 12/13 december (het Sinterklaasweekend slaan we over) en wordt gespeeld op zaterdag en (deels) zondag. Zodra duidelijk is of
en wanneer de reguliere KNHB competities worden hervat, wordt de Seven Competitie daar zo nodig
op aangepast.

Poules en teamindelingen
De Sevens competitie wordt gespeeld in teams van 7 spelers/speelsters uit verschillende teams en
verschillende leeftijdscategorieën. Daarbij is er een splitsing gemaakt tussen Topteams en
Breedteteams en tussen AB en CD. Voor enkele breedte poules doen we ook een beroep op E8spelers om de teams compleet te krijgen. De overige E8 spelers doen of rouleren mee in de E8 Mix
poule.
Uitgesplitst naar leeftijd en naar Top / Breedte hebben we poules in de volgende categorieën:
- Jongens AB Top (*)
- Jongens CD Top (*)
- Jongens BC Breedte (*)
- Jongens CD Breedte
- Jongens DE Breedte (**)
- Meisjes AB Top (*)
- Meisjes AB Breedte
- Meisjes CD TOP (*)
- Meisjes CD Breedte (**)
*) poules met en poules zonder keeper
**) om een even aantal teams te krijgen, is een aantal 2e jaars E spelers meegenomen
De indelingen van Jongens TOP en Breedte zijn in 2e instantie aangepast om de leeftijdsverschillen
binnen de Breedte poules te verkleinen:
- de 2e jaars B veldspelers zijn toegevoegd aan de JAB Top Seventeams
- de 2e jaars C spelers zijn zoveel mogelijk opgenomen in de JBC Breedte Keepers poule
- de 2e jaars D spelers zijn zoveel mogelijk opgenomen in de JCD Breedte poule
- de 1e jaars D spelers zijn zoveel mogelijk opgenomen in de JDE Breedte poule
Hieronder vind je de teamindelingen, daarin is ook aangegeven in welke kleur shirt elk team speelt.
Jongens TOP
Meisjes TOP
Jongens Breedte
Meisjes AB Breedte
Meisjes CD Breedte
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Corona
Alle Corona-maatregelen moeten onverkort worden nageleefd, denk aan registratie voor 13+ en het
verbod op toeschouwers. Teams/spelers komen niet eerder op het Roomburg sportpark dan 15
minuten voor de eerste wedstrijd en lopen direct naar het goede veld. Na afloop van de laatste
wedstrijd wordt het park meteen verlaten.

Coaches en aanvoerders
Alle Sevens Breedteteams hebben een coach toebedeeld gekregen. Dit zijn coaches van de normale
veldteams waarvan het kind in het betreffende Sevensteam zit. De coaches krijgen contactlijsten van
hun spelers om binnen hun team de zaken af te stemmen (denk aan evt. verzamelplaats). Ontbreken
er spelers, dan kunnen zij dit met hun tegenstanders oplossen (spelers lenen of 6 tegen 6 spelen). De
coaches staan vermeld bij de teamindelingen.
Alle 8 Sevens Toppoules (elk bestaande uit 3 of 4 teams) hebben bestaande trainer/coaches (TC) als
begeleiders. Deze TC begeleidt de 6 wedstrijden (in 3 speelronden) van zijn/haar poule. Deze teams
hebben daarom ook een aanvoerder (de oudste speler) om de wedstrijd in goede banen te leiden.
TC’s en aanvoerder staan vermeld bij de teamindelingen.

Spelregels
- De wedstrijden worden gespeeld op een half veld: 7 tegen 7. De wedstrijden duren 25 minuten.
Elk team speelt elke speeldag aansluitend 3 wedstrijden.
- Officieel zijn er tijdens Sevens geen scheidsrechters aanwezig en regelen de spelers zelf wanneer
welk team een vrije slag heeft. Het is echter toegestaan om vanuit de eigen teamomgeving een
scheidsrechter te werven. Als nodig kunnen ook de coaches hierin begeleiden.
- Er wordt gestopt bij een overtreding. Er zijn geen strafcorners; als er een overtreding wordt
gemaakt in de cirkel (poules met keeper op veld 3) of het 10-meter gebied (poules zonder keeper
op veld 1 en 2), dan wordt een vrije slag genomen op de 10-meter lijn.
- Voor een winstpartij ontvang je 3 punten, voor gelijk spel 1 punt en bij verlies geen punten.
- Direct na de wedstrijd geven beide aanvoerders (Topteams) of coaches (Breedteteams) de uitslag
via whatsapp door aan Alexander Drijver 06 – 57 266 766.
Hier vind je de officiële Sevens (Hockey7) spelregels van de KNHB.
Nb. volgens deze spelregels wordt er zonder keepers gespeeld. Roomburg heeft echter besloten ook
de vaste keepers mee te laten doen en heeft daarom 5 poules met keepers.
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