Reglement KNVB Nacompetities
seizoen 2017/’18
Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere
belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze als vorig seizoen. Vanaf het laatste weekend van
mei 2018 is de betreffende informatie terug te vinden op de internetpagina's van de KNVB district Oost en
Noord te vinden onder http://www.knvb.nl/oost en http://www.knvb.nl/noord
Er zal dagelijks een update plaatsvinden van de actuele stand van zaken met betrekking tot het
vastgestelde programma.

Algemene opmerkingen
•

Het wedstrijdprogramma van de nacompetities en het overzicht van mogelijk te spelen
beslissingswedstrijden is dagelijks terug te vinden via bovengenoemde websites.

•

Wijzigingen op het vastgestelde programma van de nacompetitie worden op de gebruikelijke wijze
verzonden via de bekende wijzigingsbrieven. Deze worden door betrokkenen per post of per
e-mail ontvangen. Ook zijn de vastgestelde wedstrijden terug te vinden via Sportlink Club.

•

Bij de uitspeelvoorwaarden van de te spelen wedstrijden zal een tekst worden opgenomen welk
reglement (zie verder in dit document) op deze wedstrijd van toepassing is.

•

De thuisspelende vereniging dient uiterlijk 1 dag voorafgaande aan de wedstrijd telefonisch contact op
te nemen met de scheidsrechter om te vernemen hoe laat deze op de accommodatie aanwezig zal
zijn. Wanneer de scheidsrechter niet op tijd is moet contact opgenomen worden met de KNVB afdeling
scheidsrechterszaken. Op werkdagen kan dat tot 16.30 uur via het districtskantoor. Op andere tijden en
dagen via het telefoonnummer van de weekenddienst om informatie worden gevraagd.

•

Wedstrijden in de nacompetitie hebben te allen tijde voorrang boven de eventueel door de vereniging
georganiseerde toernooien. Wedstrijden in de nacompetitie worden om die reden dan ook niet uitgesteld.
Het staat de verenigen vrij om in onderling overleg verdere afspraken te maken over een aanpassing in
de vastgestelde aanvangstijd. Desgewenst kunnen verenigingen in onderling overleg afspreken de te
spelen wedstrijden om te draaien (alleen in die rondes waarin sprake is van een te spelen thuis- en
uitwedstrijd).
Uitstel wordt eveneens niet verleend voor teamuitjes, vakanties, familiedagen, dorpsfeesten of andere
activiteiten.

•

Om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij de verenigingen wijzen op artikel
1.3 Ordemaatregelen, opgenomen in het Handboek Competitiezaken Veldvoetbal seizoen 2017/’18.
Wij verzoeken u hier op de wedstrijddag rekening mee te houden. In dit kader verzoeken wij de
aangewezen scheidsrechters er op toe te zien dat het publiek zich achter de speelveldafzetting bevindt.

•

Alle verenigingen dienen bij alle te spelen wedstrijden in de nacompetities dienen gebruik te maken van
het mDWF.
Ingeval van storing in de internetverbinding moet men terugvallen op de papieren versie van het
wedstrijdformulier. In dit geval zorgt de scheidsrechter voor toezending van het wedstrijdformulier
aan de KNVB.
http://bin617-02.websitevoetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Wedstrijdformulier%20veldvoetbal%20nood.pdf

•

Wanneer een wedstrijd op neutraal terrein gespeeld moet worden gespeeld worden de betrokken
verenigingen in de gelegenheid gesteld onderling tot een akkoord komen en tot 12.00 uur op de
eerstvolgende werkdag een voorstel doen aan de KNVB.

•

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur van de KNVB, terwijl de afdeling
wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van deze reglementen.

A.

Reglement wedstrijden nacompetitie (één wedstrijd)

1.

De koppelingen voor de finale-/beslissingswedstrijden in diverse klassen zijn conform de regeling
hieromtrent vastgesteld. Zie hiervoor de regeling wedstrijden periodekampioenen en herkansers
en de P/D-regeling.

2.

In de te spelen nacompetities zal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, sprake zijn van “enkele
wedstrijden”. Dat betekent dus dat er in het speelschema geen returnwedstrijden zullen worden
gespeeld maar dat één enkele wedstrijd beslist over uitslag van de onderlinge ontmoeting.
Voor de wedstrijden in de 1e en 2e ronde geldt 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. één en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor
veerboten, tolbruggen, enz.
Voor de finale geldt eveneens dat de thuisspelende vereniging de reiskosten als hierboven
omschreven vergoedt. Daarnaast geldt voor de finale dat de thuisspelende vereniging niet verplicht
is entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats (aan anderen dan de houders van een geldig
bewijs van toegang amateurvoetbal), dan komt de bezoekende vereniging in aanmerking voor 50%
van de recette. De thuisspelende vereniging behoort de bezoekende vereniging 50 gratis
toegangskaarten te verstrekken, voor spelers en officials.
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.

3.

De speeldatum wordt door de KNVB vastgesteld en is bindend (zie overzicht). Daarnaast is in de
aanvullende bepalingen van de promotie- en degradatieregelingen aangegeven op welke wijze de
wedstrijden tot stand komen en welk team het thuisrecht heeft.

4.

Wanneer de stand van de wedstrijd na de reguliere speelduur nog gelijk is, dan zal aansluitend
aan de wedstrijd een verlenging worden gespeeld. De wedstrijd wordt als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de wedstrijd wordt er, nadat er opnieuw is geloot voor
beginschop of doelkeuze, een verlenging gespeeld waarvan de speelduur op grond van
het reglement, de spelregels en/of de publicatie in het Handboek moet worden
aangehouden
b. Na de 1e helft moet van doel worden gewisseld en volgt de 2e helft van de verlenging
c. Is er, nadat de verlenging in zijn geheel is uitgespeeld, nog geen beslissing gevallen, dan
wordt een beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals
omschreven in de “Regels van het Voetbalspel”
d. In geval er sprake is van een ondertal bij één van de teams (bijvoorbeeld als gevolg van
een rode kaart), dan dient de scheidsrechter er op toe te zien dat het andere team één (of
meerdere) speler(s) aanwijst die niet aan de serie van strafschoppen zal (of zullen)
deelnemen tot het moment dat beide teams even veel spelers beschikbaar hebben voor
deze strafschoppenserie
e. De strafschoppenserie wordt pas beëindigd op het moment dat er een winnaar van deze
serie bekend zal zijn (indien na 5 strafschoppen nog geen beslissing is verkregen dan
dienen er om en om strafschoppen te worden genomen tot er een beslissing is verkregen)
f. Het resultaat van de strafschoppenserie dient te worden vermeld op het mDWF.

5.

Bij de te spelen wedstrijden zal de KNVB niet overal maar in voorkomende gevallen arbitrale trio's
aanstellen. De scheidsrechter wordt verzocht contact op te nemen met de assistentscheidsrechters, zodat in een gelijk tenue (dezelfde kleur) kan worden aangetreden.

Ingeval van storing in de internetverbinding moet men terug vallen op de papieren versie van
het wedstrijdformulier. In dit geval zorgt de scheidsrechter voor toezending van het wedstrijdformulier aan
de KNVB.

Noodformulier:
http://bin617-02.websitevoetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Wedstrijdformulier%20veldvoetbal%20nood.pdf

B.

Rangorde ter bepaling volgorde eindstand in relatie tot deelname van de
periodekampioenen aan de te spelen nacompetitie

1.

Daar waar in de promotie-/degradatieregeling, of in de aanvullende uitwerking van de te spelen
nacompetities, wordt gesproken over de hoogste periodekampioen, de op één na hoogste
periodekampioen of laagste periodekampioen, wordt verwezen naar de definitieve eindstand
van de reguliere competitie in de betreffende klasse/poule.

2.

Die elftallen die tijdens het seizoen een (vervangende) periodetitel hebben behaald, plaatsen
zich voor de te spelen nacompetitie. In de regelingen voor de nacompetitie geldt niet meer of een
elftal periode 1, 2 of 3 wint, maar zal de eindstand van de reguliere competitie leidend zijn.

3.

Die periodekampioen die in de eindstand het hoogste is geëindigd onder de kampioen en/of de
promoverende elftallen, wordt aangemerkt als hoogste periodekampioen.
De periodekampioen die in de eindstand van diezelfde poule daarna als hoogste is geëindigd
wordt aangemerkt als de op één na hoogste periodekampioen.
De periodekampioen die, in vergelijking tot de andere periodekampioenen in dezelfde poule, in
de eindstand op de laagste plaats is geëindigd, wordt aangemerkt als de laagste
periodekampioen.

4.

Met betrekking tot de definitieve ranglijst in relatie tot de bepalingen genoemd onder lid 3 geldt,
dat het aantal punten behaald in de reguliere competitie doorslaggevend is.
a. Is het aantal punten van één of meerdere periodekampioenen gelijk, dan beslist het
doelsaldo van de reguliere competitie. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal
doelpunten vóór verminderd met het aantal doelpunten tegen.
b. Is het ook het doelsaldo gelijk, dan beslist het aantal vóór gescoorde doelpunten de volgorde
van de ranglijst.
c. Is ook het aantal vóór gelijk, dan beslist het totale onderlinge resultaat (wedstrijdpunten,
gevolgd door doelsaldo en doelpunten vóór) gerekend over de beide onderling gespeelde
competitiewedstrijden.
d. Mocht er hierna nog geen beslissing zijn gevallen, dan zal een beslissingswedstrijd (bij 2
teams) of wedstrijdenreeks (bij 3 teams) worden vastgesteld. Hiervoor gelden dan dezelfde
bepalingen genoemd onder lid 4 t/m 9 van punt D van dit reglement (zie verder)

C.

Rangorde (uit het Handboek Competitiezaken)
1. Algemeen
a. Het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten bepaalt de rangorde gedurende de competitie
b. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is het aantal verliespunten bepalend voor de positie op
de ranglijst, dat wil zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager de positie
c. Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo
bepalend. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ‘vóór’ verminderd met het
aantal doelpunten ‘tegen’.
d. Is het doelsaldo gelijk, dan bepaalt het aantal doelpunten ‘vóór’ de rangorde.
e. Is het aantal doelpunten ‘vóór’ gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge
wedstrijden in de competitie beslissend.
f.
Bovenstaande bepalingen en volgorde zijn van toepassing, tenzij hierna of bij een door het
bestuur amateurvoetbal vastgestelde promotie- en degradatieregeling anders is bepaald.
2. Wanneer in een competitie twee of meer teams door een gelijk aantal wedstrijdpunten in
aanmerking komen voor een kampioenschap, (overnemen van een) periodekampioenschap, een
rechtstreekse promotie, herkansingsplaats of een rechtstreekse degradatie, dan is het doelsaldo
beslissend.
a. Is het doelsaldo gelijk, dan is het aantal doelpunten ‘vóór’ beslissend
b. Is ook het aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is het totale resultaat (wedstrijdpunten, gevolgd
door doelsaldo en eventueel doelpunten vóór) van de onderlinge competitiewedstrijden
beslissend (niet in geval van het winnen van een periodekampioenschap).
c. Is ook het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden gelijk dan wordt een
beslissingswedstrijd of een beslissingswedstrijdenreeks gespeeld.
d. Als twee of meer teams die niet voortkomen uit dezelfde poule in aanmerking komen voor
rechtstreekse promotie of rechtstreekse degradatie, dan volgt een beslissingswedstrijd of een
beslissingswedstrijdenreeks
e. In geval van een beslissingswedstrijd of -wedstrijdenreeks stelt het bestuur amateurvoetbal de
datum en het tijdstip van deze wedstrijd(en) vast, evenals – na overleg met de partijen – het
speelveld/de speelvelden waarop de wedstrijd/wedstrijden plaatsvindt/plaatsvinden
3. a.
b.
c.

Is de beslissing zoals genoemd in lid 2 onder d en/of e na de reguliere speeltijd geëindigd met
een gelijk stand, dan volgt onmiddellijk verlenging van de wedstrijd.
De verlening bedraagt twee keer 15 minuten, tenzij paragraaf 2.8 van het Handboek Competitie
anders aangeeft. Na 15 minuten wisselen de partijen van doel.
Is na verlenging nog geen beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen op de wijze zoals bepaald in lid 5.

4. Is bij een op grond van lid 3d / 3e vastgestelde beslissingswedstrijdenreeks het aantal punten gelijk,
dan beslist het doelsaldo. Is ook het doelsaldo gelijk, dan beslist het aantal doelpunten vóór. Is ook
dit gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in
lid 5.
5. Als een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, dan worden deze
genomen op de wijze zoals bepaald in de spelregels veldvoetbal. In het geval tussen meer dan twee
teams een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, dan worden deze
genomen op een bij besluit van het bestuur amateurvoetbal te bepalen wijze.
Is na een serie van 5 strafschoppen voor beide teams nog geen winnaar bekend, dan zal deze serie
vervolgd worden door het om en om nemen van strafschoppen. Zie ook de spelregels veldvoetbal.
6. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd bijzondere eisen te stellen aan de inrichting van de
speelvelden waarop beslissingswedstrijden plaatsvinden.

