PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
Planning kampioenschappen 2018 – 2019
EERSTE PLOEGEN VROUWEN
Vooraf
De ploegen worden zoveel als mogelijk heringedeeld in het niveau (derhalve 1 ste, 2 de, 3 de of
4 deprovinciale) van hun voorkeur. Wanneer de reeksen volzet zijn geldt volgende regeling: de ploegen
die wensen te spelen op het niveau (hetzij 1 ste, hetzij 2 de, hetzij 3 de, hetzij 4 de provinciale) waarin zij
in het seizoen 2017-2018 reeds speelden of waarin zij in het seizoen 2018-2019 zouden spelen door
promotie of degradatie, krijgen de voorkeur op de ploegen die wensen te spelen op een ander niveau dan
datgene waarin zij in het seizoen 2017-2018 reeds speelden of waarin zij in het seizoen 2018-2019 door
promotie of degradatie zouden spelen. Deze laatsten zullen dan bij voorkeur en indien mogelijk ingedeeld
worden in de onmiddellijk lagere reeks (hetzij 2 de provinciale, hetzij 3de provinciale, hetzij
4 de provinciale). In het algemeen geldt dat indien de voorkeuren van ploegen in concurrentie met elkaar
komen, de rangschikking van het seizoen 2017-2018 bepaalt welke ploeg de voorkeur krijgt om op haar
niveau, of het onmiddellijk lager niveau te spelen.
Alle eerste ploegen worden opgenomen in de kampioenschappen en komen in principe in aanmerking om
te stijgen en te dalen.
Een ploeg van een club mag niet stijgen naar de afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt.
Een ploeg mag niet naar de nationale afdelingen stijgen indien haar club reeds drie ploegen in de
nationale afdelingen bezit.
Indien een ploeg van een club daalt naar een afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt, moet
deze andere ploeg op haar beurt dalen naar een lagere afdeling tenzij beide ploegen daardoor in de laagste
provinciale reeks uitkomen.
Eerste provinciale afdeling
Eén reeks van minstens 14 en maximaal 18 elftallen.
De eerste gerangschikte club stijgt naar 2de nationale afdeling behalve indien deze om een andere door
het bondsreglement voorziene reden niet mag promoveren. In dat geval stijgt de eerstvolgende
gerangschikte tot en met de derde die gerechtigd is om te stijgen.
Is ook de derde in de rangschikking niet gerechtigd om te stijgen, dan is er een daler minder in de 2de
nationale afdeling.
Clubs die promotie wensen te weigeren, moeten op straffe van een boete van 150,00 EUR het Provinciaal
Comité uiterlijk 14 kalenderdagen na het beëindigen van het kampioenschap of na kennisgeving door het
Provinciaal Comité dit per aangetekend schrijven of via E-Kickoff aan het Provinciaal Comité melden.
Klimmen en dalen
De kampioen stijgt naar 2de nationale.
Het aantal dalers bedraagt de som van het aantal dalers uit 2de nationale + 1 + het aantal ploegen boven
de 14.
Indien er geen stijgers zijn in 1ste provinciale,bedraagt het aantal dalers de som van het aantal dalers uit
2de nationale + 2 + het aantal ploegen boven de 14.
Tweede provinciale afdeling
Eén reeks van minstens 14 elftallen en maximaal 18 elftallen.
De eerste en de tweede gerangschikte clubs stijgen naar 1ste provinciale afdeling, behalve indien deze om
een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren. In dat geval stijgt de
eerstvolgende gerangschikte die gerechtigd is om te stijgen.
Klimmen en dalen :

De eerste en de tweede gerangschikten stijgen naar 1ste provinciale.
Er dalen zoveel ploegen als er ploegen dalen uit 1ste provinciale + het aantal ploegen boven de 14.
Derde provinciale afdeling
Twee reeksen van minstens 14 elftallen en maximaal 18 elftallen.
De eerst gerangschikte van beide reeksen stijgt naar 2de provinciale, behalve indien deze om een andere
door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren. In dat geval stijgt de eerstvolgende
gerangschikte uit dezelfde reeks die gerechtigd is om te stijgen.
Klimmen en dalen :
De kampioen van elke reeks stijgt naar 1ste provinciale.
Er dalen zoveel ploegen uit derde provinciale als er ploegen uit 2 de provinciale dalen + het aantal
ploegen boven de 14 in elke reeks. Het aantal dalers wordt gelijk verdeeld tussen de beide reeksen. Indien
er een oneven aantal dalers zijn, wordt er een testwedstrijd tussen de gespeeld tussen de derde laatste of
de vijfde laatste van elke reeks.
Vierde provinciale afdeling
Al de overblijvende ploegen die niet in nationale afdeling spelen.
2 ploegen stijgen naar 3de provinciale, de eerst gerangschikte van elke reeks. Indien er één reeks is stijgen
de eerste twee ploegen. Ploegen die om een of andere door het bondsreglement voorziene reden niet
mogen promoveren worden voor het aanduiden van de stijgers uit de rangschikking genomen.
Schema klimmen en dalen indien minstens 1 van de eerste drie gerangschikten van 1ste provinciale
wenst te promoveren (aantal dalers telkens te verhogen met het aantal ploegen meer dan 14 in elke
reeks)
Dalers 2de nat. 0 1 2 3 4
1ste prov.stijgers 1 1 1 1 1
Dalers 1 2 3 4 5
2de prov. stijgers 2 2 2 2 2
Dalers 1 2 3 4 5
3de prov. stijgers 2 2 2 2 2
Dalers 1 2 3 4 5
4de prov. stijgers 2 2 2 2 2
Schema klimmen en dalen indien niet minstens 1 van de eerste drie gerangschikten van 1ste
provinciale wenst te promoveren (aantal dalers telkens te verhogen met het aantal ploegen meer
dan 14 in elke reeks)
Dalers 2e Nat 0 1 2 3 4
1ste prov stijgers 0 0 0 0 0
dalers 2 3 4 5 6
2de prov stijgers 2 2 2 2 2
dalers 2 3 4 5 6
3de prov stijgers 2 2 2 2 2
dalers 2 3 4 5 6
4de prov stijgers 2 2 2 2 2
Om organisatorische redenen kan het Provinciaal organisatiecomité ambtshalve beslissen om bij een
tekort aan inschrijvingen de clubs die normaal in 4e provinciale afdeling ingedeeld worden, in te delen in
3de provinciale afdeling. Het Provinciaal organisatiecomité beoordeelt hiertoe discretionair of er sprake is
van een tekort aan inschrijvingen.
Algemene opmerkingen
Het Provinciaal organisatiecomité behoudt zich het recht voor om wedstrijden te plaatsen op een avond in

de week, indien zij dit in bepaalde omstandigheden nodig acht.
Alle onvoorziene gevallen zullen beslecht worden door het Provinciaal organisatiecomité.
Klasseverlaging volgens art. B1019 van het bondsreglement.
Toekenning vrijkomende plaatsen voor 1 juli: eerst vermindering dalers uit de betreffende reeks daarna
bijhorend promoverende clubs.

