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ALGEMEEN
Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe jeugdcompetitiestructuur, waarbij mogelijk een o.a. Onder 21 en Onder
18 competitie hun intrede gaan doen. In het najaar van 2019 wordt hier meer over bekend en kan er een beslissing
genomen worden over de promotie/degradatie regeling richting najaar seizoen 2020/’21. Om deze reden wordt dit
uiterlijk 1 januari 2020 bekend gemaakt.
Alle nacompetitieronden bestaan uit één wedstrijd. Indien na het spelen van de reguliere speeltijd de wedstrijd nog
niet is beslist, dan volgt een verlenging van 2 x 15 minuten. Indien de wedstrijd dan nog niet is beslist, dan bepaalt
een strafschoppenserie welke team als winnaar wordt aangemerkt. Hierbij geldt dat de strafschoppenserie conform de
spelregels veldvoetbal wordt gespeeld, met dien verstande dat de strafschoppen om en om worden genomen. Het
ABBA-systeem wat vorig jaar werd gehanteerd, wordt dit seizoen niet meer gebruikt.

NAJAARS EREDIVISIE (ORGANISATIE BETAALD VOETBAL)
De Nike Eredivisie Onder 19 zal in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit de
eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden naar twee poules in de voorjaarsreeks.
In de najaarsreeks spelen de veertien teams eerst een halve competitie (= dertien wedstrijden) tegen elkaar en er zal
niet om periodekampioenschappen gespeeld worden.
De nummers één tot en met acht van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen na de winterstop deelnemen aan
de voorjaar Nike Eredivisie Onder 19.
De nummers negen tot en met veertien van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen samen met de nummers
één tot en met vier van de eindrangschikking van de najaar Eerste divisie na de winterstop deelnemen aan de
voorjaar Eerste divisie hoog.
Voor het bepalen van de rangorde in de najaar poule is, indien het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten gelijk is, het
doelsaldo van belang. 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. Indien ook deze geen
beslissing brengt, dan geldt in afwijking van het bepaalde in het Handboek competitiezaken Amateurvoetbal, dat het
lot beslist.

NAJAAR EERSTE DIVISIE (ORGANISATIE BETAALD VOETBAL)
De Eerste divisie zal in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit de
eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden naar twee poules in de voorjaarsreeks.
In de najaarsreeks spelen de twaalf teams eerst een halve competitie (= elf wedstrijden) tegen elkaar en er zal niet
om periodekampioenschappen gespeeld worden.
De nummers één tot en met vier van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen samen met de nummers negen
tot en met veertien van de eindrangschikking van de najaar Eredivisie na de winterstop deelnemen aan de voorjaar
Eerste divisie hoog.
De nummers vijf tot en met twaalf van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen na de winterstop deelnemen
aan de voorjaar Eerste divisie laag.
Voor het bepalen van de rangorde in de najaar poule is, indien het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten gelijk is, het
doelsaldo van belang. 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. Indien ook deze geen
beslissing brengt, dan geldt in afwijking van het bepaalde in het Handboek competitiezaken Amateurvoetbal, dat het
lot beslist.
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