PROMOTIE-DEGRADATIEREGELING

JEUGDVOETBAL DISTRICT NOORD

Uitgave
Datum

:
:

Seizoen 2018/'19
september 2018

Promotieregeling JO19
Hoofdklasse JO19
De nummers 11 en lager van hoofdklasse N, O en P degraderen naar de 1 e klasse.
Herindeling 1e klasse JO19
De 1e klasse JO19 speelt in het seizoen 2018/’19 in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks. Op basis van de
eindrangschikking op 17 december 2018 vindt een herindeling plaats. De 36 teams met het beste
puntgemiddelde plaatsen zich in het voorjaar voor de drie promotiepoules. De nummers 1 en 2 van de
eindrangschikking in het voorjaar uit de 1e klasse 1 tot en met 3 promoveren in het seizoen 2019/’20 naar de
hoofdklasse.
Is het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten punten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend voor de rangorde in de
najaarspoule. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is ook het aantal doelpunten
“voor” gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge competitiewedstrijd beslissend. Is dit ook gelijk dan wordt een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks gespeeld.
Noot: Gedurende het seizoen 2018/’19 wordt in overleg met de verenigingen bekeken of dat de huidige competitiestructuur
gehandhaafd blijft of dat deze wordt aangepast. Het is hierbij mogelijk dat dit tot wijziging van deze promotie-/degradatieregeling
leidt.

2e en 3e klassen (cat. B) JO19
•
De kampioenen van de 2e klasse in het najaar kunnen op verzoek ingedeeld worden in de 1e klasse.
Deze teams worden niet ingedeeld in één van de drie promotiepoules
•
Teams in de 2e klasse met een puntgemiddelde van 1 of lager degraderen in het voorjaar naar de 3e
klasse
•
Teams in de 3e klasse met een puntgemiddelde van 2,5 of meer promoveren in het voorjaar naar de 2e
klasse
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
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Promotieregeling JO17
Hoofdklasse JO17
De nummers 11 en lager in de eindrangschikking van de hoofdklasse N, O en P degraderen naar de 1 e klasse
Herindeling 1e klasse JO17
De 1e klasse JO17 speelt in het seizoen 2018/’19 in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks. Op basis van de
eindrangschikking op 17 december 2018 vindt een herindeling plaats. De 36 teams met het beste
puntgemiddelde plaatsen zich in het voorjaar voor de drie promotiepoules. De nummers 1 en 2 van de
eindrangschikking in het voorjaar uit de 1e klasse 1 tot en met 3 promoveren in het seizoen 2019/’20 naar de
hoofdklasse.
Is het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten punten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend voor de rangorde in de
najaarspoule. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is ook het aantal doelpunten
“voor” gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge competitiewedstrijd beslissend. Is dit ook gelijk dan wordt een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks gespeeld.
Noot: Gedurende het seizoen 2018/’19 wordt in overleg met de verenigingen bekeken of dat de huidige competitiestructuur
gehandhaafd blijft of dat deze wordt aangepast. Het is hierbij mogelijk dat dit tot wijziging van deze promotie-/degradatieregeling
leidt.

2e en 3e klasse (cat. B) JO17
•
De kampioenen van de 2e klasse in het najaar kunnen op verzoek ingedeeld worden in de 1e klasse.
Deze teams worden niet ingedeeld in één van de drie promotiepoules
•
Teams in de 2e klasse met een puntgemiddelde van 1 of lager degraderen in het voorjaar naar de 3e
klasse
•
Teams in de 3e klasse met een puntgemiddelde van 2,5 of meer promoveren in het najaar naar de 2e
klasse
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks

Promotieregeling JO16
•
Op basis van de eindstanden in het najaar zal bekeken worden of een wijziging van niveau wenselijk is
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
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Promotieregeling JO15
Hoofdklasse
De kampioenen van de hoofdklasse N, O en P promoveren naar de 3e divisie.
De nummers 11 en lager van de hoofdklasse N, O en P degraderen naar de 1e klasse.
1e klasse JO15
De 1e klasse JO15 speelt in het seizoen 2018/’19 in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks. Op basis van de
eindrangschikking op 17 december 2018 vindt een herindeling plaats. De 36 teams met het beste
puntgemiddelde plaatsen zich in het voorjaar voor de drie promotiepoules. De nummers 1 en 2 van de
eindrangschikking in het voorjaar uit de 1e klasse 1 tot en met 3 promoveren in het seizoen 2019/’20 naar de
hoofdklasse.
Is het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten punten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend voor de rangorde in de
najaarspoule. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is ook het aantal doelpunten
“voor” gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge competitiewedstrijd beslissend. Is dit ook gelijk dan wordt een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks gespeeld.
Noot: Gedurende het seizoen 2018/’19 wordt in overleg met de verenigingen bekeken of dat de huidige competitiestructuur
gehandhaafd blijft of dat deze wordt aangepast. Het is hierbij mogelijk dat dit tot wijziging van deze promotie-/degradatieregeling
leidt.

2e, 3e, en 4e klasse (cat. B) JO15
•
De kampioenen van de 2e klasse in het najaar kunnen op verzoek ingedeeld worden in de 1e klasse.
Deze teams worden niet ingedeeld in één van de drie promotiepoules
•
Teams in de 2e klasse met een puntgemiddelde van 1 of lager degraderen in het voorjaar naar de 3e
klasse
•
Teams in de 3e klasse met een puntgemiddelde van 2 of meer promoveren in het voorjaar naar de 2 e
klasse
•
Teams in de 3e klasse met een puntgemiddelde van 1 of lager degraderen in het voorjaar naar de 4e
klasse
•
Teams in de 4e klasse met een puntgemiddelde van 2 of meer promoveren in het voorjaar naar de 3e
klasse
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks

Promotieregeling JO14
•
Op basis van de eindstanden in het najaar zal bekeken worden of een wijziging van niveau wenselijk is
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
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Promotieregeling JO13
Derde divisie A tot en met H
De kampioenen van de 3e divisie A tot en met H promoveren rechtstreeks naar de 2e divisie.
De nummers 11 en lager degraderen rechtstreeks naar de hoofdklasse van het district, waartoe de nummers 11
en lager behoren.
Hoofdklasse
De kampioenen van de hoofdklasse P, Q en R promoveren rechtstreeks naar de 3e divisie.
De nummers 11 en lager van poule P, Q en R degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse.
Noot: Gedurende het seizoen 2018/’19 wordt in overleg met de verenigingen bekeken of dat de huidige competitiestructuur
gehandhaafd blijft of dat deze wordt aangepast. Het is hierbij mogelijk dat dit tot wijziging van deze promotie-/degradatieregeling
leidt.

1e klasse JO13
De 1e klasse JO13 speelt in het seizoen 2018/’19 in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks. Op basis van de
eindrangschikking op 17 december 2018 vindt een herindeling plaats. De 36 teams met het beste
puntgemiddelde plaatsen zich in het voorjaar voor de drie promotiepoules. De nummers 1 en 2 van de
eindrangschikking in het voorjaar uit de 1e klasse 1 tot en met 3 promoveren in het seizoen 2019/’20 naar de
hoofdklasse.
Is het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten punten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend voor de rangorde in de
najaarspoule. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is ook het aantal doelpunten
“voor” gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge competitiewedstrijd beslissend. Is dit ook gelijk dan wordt een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks gespeeld.
2e en 3e klasse (cat. B) JO13
•
De kampioenen van de 2e klasse in het najaar kunnen op verzoek ingedeeld worden in de 1e klasse.
Deze teams worden niet ingedeeld in één van de drie promotiepoules
•
Teams in de 2e klasse met een puntgemiddelde van 1 of lager degraderen in het voorjaar naar de 3e
klasse
•
Teams in de 3e klasse met een puntgemiddelde van 2 of meer promoveren in het voorjaar naar de 2 e
klasse
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
Promotieregeling JO12 1e klasse tot en met 4e klasse
•
Op basis van de eindstanden in het najaar zal bekeken worden of een wijziging van niveau wenselijk is
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
Promotieregeling JO11 hoofdklasse tot en met 4e klasse
•
Op basis van de eindstanden in het najaar zal bekeken worden of een wijziging van niveau wenselijk is
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
Promotieregeling JO10 hoofdklasse tot en met 3e klasse
•
Op basis van de eindstanden in het najaar zal bekeken worden of een wijziging van niveau wenselijk is
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
Promotieregeling JO9 hoofdklasse tot en met 4e klasse
•
Op basis van de eindstanden in het najaar zal bekeken worden of een wijziging van niveau wenselijk is
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
Promotieregeling JO8 hoofklasse tot en met 4e klasse
•
Op basis van de eindstanden in het najaar zal bekeken worden of een wijziging van niveau wenselijk is
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
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Promotieregeling MO19, MO17, MO15, MO13 en MO11
•
Op basis van de eindstanden in het najaar zal bekeken worden of een wijziging van niveau wenselijk is
•
De standen van 3 december 2018 in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks
Teams die wensen uit te komen in een andere leeftijdsklasse, hoger of lager niveau kunnen die via de mail
kenbaar te maken aan de competitieleider (noord-competitie-veld@knvb.nl) Dergelijke verzoeken dienen
uiterlijk op 3 december 2018 in ons bezit te zijn.
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