PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELINGEN
SENIOREN MANNEN
DISTRICT ZUID2
SEIZOEN 2019 – 2020

Mannen standaard elftallen
Mannen reserve elftallen (categorie A en B)

Seizoen 2019/’20: versie 13 september 2019

LET OP:
We spreken we niet meer van winnaar periode 1-2-3, maar van
- hoogst geklasseerde periodekampioen (in eindstand) → HPK (poulenaam)
- één na hoogst geklasseerde periodekampioen (in eindstand) → MPK (poulenaam)
- laagst geklasseerde periodekampioen (in eindstand) → LPK (poulenaam)

MANNEN STANDAARDELFTALLEN
Bij de 1e t/m 4e klasse geldt voor de 1e en 2e ronde dat de thuisspelende vereniging 50% van de
reiskosten van de uitspelende vereniging vergoedt. De totale reiskosten bedragen maximaal vijf auto’s
à € 0,26 / km. Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten,
tolbruggen, enz..
Deze regeling is ook van toepassing op de wedstrijd uit de 1e ronde van de nacompetitie bij de
5e klasse.
Voor de finales die op neutraal terrein worden gespeeld, worden geen reiskosten vergoed.
De deelnemende teams aan deze finales moeten in overleg de neutrale accommodatie bespreken.
De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten, zoals voor bal, reclame, controle/kassa en het
in orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette.
De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven moet binnen veertien dagen na de
wedstrijddag aan de tegenpartij worden toegezonden. Na akkoordbevinding moet de betaling van het
verschuldigde bedrag plaatsvinden binnen acht dagen. Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de
afrekening, dan moet zij deze binnen veertien dagen, voor een besluit hierover, voorleggen aan het
bestuur amateurvoetbal.

1e klasse (D)
De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.
De periodekampioenen van de 1e klassen A t/m F spelen een nacompetitie met de herkansers (nrs 13
en 14) uit de Hoofdklassen A en B om klassenbehoud/promotie (2 plaatsen).
Voor de volgorde van deze wedstrijden en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar
de landelijk gepubliceerde promotie/degradatie regeling (organisatie nacompetitie landelijk).
De nummers 12 en 13 van de 1e klasse D spelen samen met de periodekampioenen van de 2e
klassen G en H om klassenbehoud/promotie. Wedstrijdschema: zie bij de 2e klasse.
De nummer 14 degradeert naar de 2e klasse.
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2e klasse (G – H)
De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
De 6 periodekampioenen spelen samen met de herkansers (nrs 12 en 13) uit de 1e klasse D om
klassenbehoud/promotie (1 plaats) volgens onderstaand schema.
De nummers 12 en 13 spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen om
klassenbehoud/promotie. Wedstrijdschema: zie bij de 3e klasse.
De nummers 14 degraderen naar de 3e klasse.
Het speelschema van de nacompetitie 1e klasse D – 2e klasse G en H.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 2G – LPK 2H
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 2H – LPK 2G
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 12 1D – MPK 2G
promotie 1e klasse
4) nr. 13 1D – MPK 2H
* Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen
(winnaars 1 en/of 2). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2 e ronde,
dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.
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3e klasse (A t/m D)
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
De 12 periodekampioenen spelen samen met de herkansers (nrs 12 en 13) uit de 2e klassen G en H
om klassenbehoud/promotie (2 plaatsen) volgens onderstaand schema.
De nummers 12 en 13 spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen om
klassenbehoud/promotie. Wedstrijdschema: zie bij de 4e klasse.
De nummers 14 degraderen naar de 4e klasse.
Het speelschema van de nacompetitie 2e klasse G – 3e klasse A en B.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 3A – LPK 3B
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 3B – LPK 3A
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 12 2G – MPK 3A
promotie 2e klasse
4) nr. 13 2G – MPK 3B
Het speelschema van de nacompetitie 2e klasse H – 3e klasse C en D.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 3C – LPK 3D
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 3D – LPK 3C
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 12 2H – MPK 3C
promotie 2e klasse
4) nr. 13 2H – MPK 3D
* Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen
(winnaars 1 en/of 2). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2 e ronde,
dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.
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4e klasse (A t/m H)
De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
De 24 periodekampioenen spelen samen met de herkansers (nrs. 12 en 13) uit de 3e klassen A t/m D
om klassenbehoud/promotie (4 plaatsen) volgens onderstaand schema.
De nummers 13 spelen samen met de herkansers uit de 4e klassen (A t/m G) van Zuid1 én de
periodekampioenen van de 5e klassen uit Zuid1 en Zuid2 om klassenbehoud/promotie (22 plaatsen).
Wedstrijdschema: zie bij de 5e klasse.
De nummers 14 degraderen naar de 5e klasse.
Het speelschema van de nacompetitie 3e klasse A – 4e klasse A en B.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 4A – LPK 4B
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 4B – LPK 4A
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 12 3A – MPK 4A
promotie 3e klasse
4) nr. 13 3A – MPK 4B
Het speelschema van de nacompetitie 3e klasse B – 4e klasse C en D.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 4C – LPK 4D
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 4D – LPK 4C
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 12 3B – MPK 4C
promotie 3e klasse
4) nr. 13 3B – MPK 4D
Het speelschema van de nacompetitie 3e klasse C – 4e klasse E en F.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 4E – LPK 4F
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 4F – LPK 4E
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 12 3C – MPK 4E
promotie 3e klasse
4) nr. 13 3C – MPK 4F
Het speelschema van de nacompetitie 3e klasse D – 4e klasse G en H.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 4G – LPK 4H
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 4H – LPK 4G
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 12 3D – MPK 4G
promotie 3e klasse
4) nr. 13 3D – MPK 4H
* Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen
(winnaars 1 en/of 2). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2 e ronde,
dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.
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5e klasse (A t/m F / Zuid2) en 5e klasse (A t/m D / Zuid1)
De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.
De 30 periodekampioenen van de 5e klassen A t/m F (zuid2) en A t/m D (zuid1) spelen samen met de
herkansers (nrs. 13) uit de 4e klassen A t/m H van zuid2 en de herkansers (nr. 11 uit poule A en nrs.
13 uit poule B t/m G) van zuid1 om klassenbehoud/promotie (22 plaatsen).
Het exacte speelschema wordt uiterlijk begin november gepubliceerd.
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MANNEN RESERVE-ELFTALLEN CATEGORIE A
De finales worden op neutraal terrein gespeeld. De deelnemende teams aan deze finales moeten in
overleg de neutrale accommodatie bespreken.

Reserve Hoofdklasse
De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen.
Zowel het kampioenschap als het periodekampioenschap geeft recht op deelname aan de KNVB
beker voor amateurs in het seizoen 2019/'20.
De nummers 10 en 11 spelen een nacompetitie met de periodekampioenen van de reserve 1e klasse
A en B om één plaats in de reserve hoofdklasse. Voor de volgorde van deze wedstrijden verwijzen we
u naar het speelschema bij de reserve 1e klassen.
De nummer 12 degradeert naar de reserve 1e klasse.

Reserve 1e klasse (A en B)
De kampioenen van de 1e klasse A en B promoveren naar de reserve hoofdklasse.
De 6 periodekampioenen spelen samen met de herkansers (nrs 10 en 11) uit de reserve hoofdklasse
om klassenbehoud/promotie (1 plaats) volgens onderstaand schema.
De nummers 10 en 11 spelen een nacompetitie met de periodekampioenen van de reserve 2e klasse
A t/m D om twee plaatsen in de reserve 1e klasse. Voor de volgorde van deze wedstrijden verwijzen
we u naar het speelschema bij de reserve 2e klassen.
De nummers 12 degraderen naar de reserve 2e klasse.
Het speelschema van de nacompetitie reserve hoofdklasse – reserve 1e klasse A en B.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 1A – LPK 1B
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 1B – LPK 1A
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 10 RHK - MPK 1A
promotie reserve hoofdklasse
4) nr. 11 RHK - MPK 1B
* Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen
(winnaars 1 en/of 2). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde,
dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.
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Reserve 2e klasse (A t/m D)
De kampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D promoveren naar de reserve 1e klasse.
De 12 periodekampioenen spelen samen met de herkansers (nrs 10 en 11) uit de reserve 1e klasse
om klassenbehoud/promotie (2 plaatsen) volgens onderstaand schema.
De nummers 10 en 11 spelen een nacompetitie met de periodekampioenen van de reserve 3e klasse
A t/m H om vier plaatsen in de reserve 2e klasse. Voor de volgorde van deze wedstrijden verwijzen we
u naar het speelschema bij de reserve 3e klassen.
De nummers 12 degraderen naar de reserve 3e klasse.
Het speelschema van de nacompetitie reserve 1e klasse A – reserve 2e klasse A en B.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 2A – LPK 2B
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 2B – LPK 2A
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 10 1A - MPK 2A
promotie reserve 1e klasse
4) nr. 11 1A - MPK 2B
Het speelschema van de nacompetitie reserve 1e klasse B – reserve 2e klasse C en D.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 2C – LPK 2D
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 2D– LPK 2C
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 10 1B - MPK 2C
promotie reserve 1e klasse
4) nr. 11 1B - MPK 2D
* Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen
(winnaars 1 en/of 2). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde,
dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.
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Reserve 3e klasse (A t/m H)
De kampioenen van de reserve 3e klasse A t/m H promoveren naar de reserve 2e klasse.
De 24 periodekampioenen spelen samen met de herkansers (nrs 10 en 11) uit de reserve 2e klasse
om klassenbehoud/promotie (4 plaatsen) volgens onderstaand schema.
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse.
Het speelschema van de nacompetitie reserve 2e klasse A – reserve 3e klasse A en B.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 3A – LPK 3B
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 3B – LPK 3A
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 10 2A - MPK 3A
promotie reserve 2e klasse
4) nr. 11 2A - MPK 3B
Het speelschema van de nacompetitie reserve 2e klasse B – reserve 3e klasse C en D.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 3C – LPK 3D
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 3D – LPK 3C
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 10 2B - MPK 3C
promotie reserve 2e klasse
4) nr. 11 2B - MPK 3D
Het speelschema van de nacompetitie reserve 2e klasse C – reserve 3e klasse E en F.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 3E – LPK 3F
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 3F – LPK 3E
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 10 2C - MPK 3E
promotie reserve 2e klasse
4) nr. 11 2C - MPK 3F
Het speelschema van de nacompetitie reserve 2e klasse D – reserve 3e klasse G en H.
De speeldata zijn onder voorbehoud.
1e ronde (1 juni)
2e ronde (7 juni)
Finale op neutraal terrein (14 juni)
1) HPK 3G – LPK 3H
5) winnaar 1 – winnaar 3 *
7) winnaar 5 – winnaar 6
2) HPK 3H – LPK 3G
6) winnaar 2 – winnaar 4 *
De winnaar van 7) handhaving /
3) nr. 10 2D - MPK 3G
promotie reserve 2e klasse
4) nr. 11 2D - MPK 3H
* Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen
(winnaars 1 en/of 2). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde,
dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.
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MANNEN RESERVE-ELFTALLEN CATEGORIE B
Reserve 4e klasse (01 t/m 13)
De kampioenen van de reserve 4e klasse 01 t/m 13 promoveren naar de reserve 3e klasse.
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 5e klasse.

Reserve 5e klasse (01 t/m 23)
De kampioenen van de reserve 5e klasse 01 t/m 24 promoveren naar de reserve 4e klasse.
Ook standaardelftallen die kampioen worden, promoveren naar de reserve 4e klasse.
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 6e klasse.

Reserve 6e klasse (01 t/m 50)
De kampioenen van de reserve 6e klasse 01 t/m 50 promoveren naar de reserve 5e klasse.
Ook standaardelftallen die kampioen worden, promoveren naar de reserve 5e klasse.
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Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Woudenbergseweg 56-58 3707 HX Zeist
Postbus 515 3700 AM Zeist
Tel: 0343 49 92 11
Fax: 0343 49 91 99
Email: av@knvb.nl
Bank: ING-bank NL45INGB0670000132
BTW: NL002691346.B01
KvK: 40478591 Utrecht
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