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Nacompetitie reglement 2020/2021 

Opzet 

De competitie is opgezet met 3 klassen (1ste, 2de en 3de). Tussen deze klassen 
is het mogelijk om te promoveren of degraderen.  

1ste en 2de klasse  

De 2 periodekampioenen van de 2de klasse spelen aan het einde van de 
competitie een onderlinge wedstrijd. De winnaar van deze wedstrijd zal tegen 
de nr. ener laatst van de 1ste klasse spelen om een plek in de 1ste klasse.  

Indien het team de uit 1ste klasse deze onderlinge wedstrijd wint dan blijft deze 
in het volgende seizoen in de 1ste klasse uitkomen net als dat het team uit de 
2de klasse dan zal blijven uitkomen in de 2de klasse.  

Indien het team uit de 2de klasse deze onderlinge wedstrijd wint, dan zal deze 
promoveren naar de 1ste klasse en het team uit de 1ste klasse zal degraderen 
naar de 2de klasse.  

2de en 3de klasse  

De 2 periodekampioenen van de 3de klasse spelen aan het einde van de 
competitie een onderlinge wedstrijd. De winnaar van deze wedstrijd zal tegen 
de nr. ener laatst van de 2de klasse spelen om een plek in de 2de klasse.  

Indien het team uit de 1ste klasse deze onderlinge wedstrijd wint dan blijft deze 
in het volgende seizoen in de 2de klasse uitkomen net als dat het team uit de 
3de klasse dan zal blijven uitkomen in de 3de klasse.  

Indien het team uit de 3de klasse deze onderlinge wedstrijd wint, dan zal deze 
promoveren naar de 2de klasse en het team uit de 2de klasse zal degraderen 
naar de 3de klasse.  

 

Belangrijkste regel 

Als de wedstrijden in een gelijke stand eindigen in de reguliere speeltijd zal 
deze verlengd worden met 2 X 5 minuten. Is hierna nog geen winnaar 
verkregen dan zullen er penalty’s genomen gaan worden om een winnaar aan 
te kunnen wijzen. Zie reglement competitiewedstrijden, artikel 15. 


