PUNTENTELLING SPORTIEFSTE SCHOOL VELSEN
Bij de Velsense schoolsportkampioenschappen ligt de nadruk op
meedoen. Dit komt tot uiting in de puntentelling waarin ook Fairplay
wordt meegewogen in het klassement. Verder worden kleinere
scholen aangemoedigd om deel te nemen, doordat ze extra punten
krijgen bij deelname aan een schoolsporttoernooi.

a.

Deze puntentelling is alleen van toepassing op het overall klassement
schoolsportkampioenschappen uit Velsen. Sportverenigingen en/of buurtsportcoaches zijn
verantwoordelijk voor de puntentelling van het sporttak specifieke toernooi dat ze zelf organiseren.

b.

Deelnemende scholen krijgen 5 punten voor deelname aan ieder schoolsporttoernooi.

c.

Deelnemende scholen krijgen punten als een schoolteam of individuele deelnemer in de top vijf
van het schoolsporttoernooi eindigt, volgens de volgende telling:
1e plaats = 5 punten
2e plaats = 4 punten
3e plaats = 3 punten
4e plaats = 2 punten
5e plaats = 1 punt
6e plaats of lager = 0 punten
Bij een gedeelde plaats in de top vijf, en bij meerdere poulewinnaars, krijgen alle scholen op deze
plaats de bijbehorende punten.

d.

Tijdens een aantal evenementen zijn totaal 12 Fairplaypunten te verdelen per categorie:
(1e plaats = 5 punten; 2e plaats = 4 punten; 3e plaats = 3 punten)
BESTE YEL:
(beoordeling tijdens Zwem5Kamp).
SPORTIVITEIT & RESPECT
(beoordeling tijdens Schoolvoetbal).
DUURLOOP SKILLS
(beoordeling tijdens Schooltriatlon).
FRAAISTE VERKLEED:
(beoordeling tijdens Dubbel6Kamp).
Deze punten worden toegekend door de buurtsportcoaches van SportSupport in samenspraak met
het Sportloket Velsen.

e.

De schoolfactor is bedoeld om kleine scholen te compenseren voor het feit dat ze met minder
teams kunnen deelnemen. De factor wordt als volgt bepaald:
- Basisscholen tot 200 leerlingen krijgen
3 bonuspunten
- Basisscholen met 201 – 300 leerlingen krijgen
2 bonuspunten
- Basisscholen met 301 – 400 leerlingen krijgen
1 bonuspunt
- Basisscholen met meer dan 400 leerlingen krijgen
0 bonuspunten

f.

De schoolfactor bonuspunten worden toegekend per toernooi.

g.
Er zijn bonuspunten te verdienen voor deelname aan schoolsporttoernooien in geselecteerde
sporten. Deze sporten worden in Velsen in teamverband gespeeld en in samenwerking met een
sportvereniging in of op onze sportaccommodaties beoefend.
De geselecteerde sporten leveren per tak 2 punten op en zijn hieronder voorzien van
een * en lichtblauw gemarkeerd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sporttak
Volleybal *
Korfbal *
Schaatsen
Dammen
Badminton *
Dubbel6Kamp
Schaken
Zwem5kamp
Basketbal *
Voetbal
Koningsspelen
Beebal *
Triatlon
Olympic Velsen
Zwem4Daagse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sportorganisatie
Smashing Velsen
DKV IJmuiden
Sportloket Velsen
Damclub IJmuiden
BC Velsen
SportSupport
Schaakclub Santpoort
SportSupport
VBC Akrides
Organisatie Schoolvoetbal
SportSupport
SV Terrasvogels
SportSupport
AV Suomi
SportSupport

