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ALGEMEEN
Het bestuur amateurvoetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder
verantwoordelijkheid van de sectie amateurvoetbal te spelen wedstrijden en schrijft ter uitvoering
hiervan jaarlijks competities uit, deelt clubs en hun teams in en stelt promotie- en
degradatieregelingen vast (artikel 3 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal).
Deze promotie- en degradatieregeling is vastgesteld door het bestuur amateurvoetbal op 14
september 2022.
De vastgestelde promotie- en degradatieregeling is van toepassing op de klassen die behoren tot
categorie A. Dit betekent dat in deze klassen sprake is van een verplichte promotie of degradatie en
dat met uitzondering van de reserve 2e klasse dus geen sprake is van vrije inschrijving.
De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies,
ontbindingen van verenigingen, de overstap van zaterdag naar zondag of andersom dan wel het uit
de competitie nemen door de tuchtcommissie of het bestuur amateurvoetbal, worden in de eerste
klasse en lager in verband met de versterkte degradatie niet opgevuld.
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de
mening van het bestuur amateurvoetbal afwijking noodzakelijk is (waaronder doch niet uitsluitend
besluitvorming over het wijzigen van de competitieopzet en/of voetbalpiramide), beslist het bestuur
amateurvoetbal.

Reserve-elftallen zondagvoetbal
Reserve hoofdklasse A
•
De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen. Dit elftal plaatst zich tevens
voor deelname aan de Districtsbekercompetitie voor het seizoen 2023/’24.
•
De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich eveneens direct voor deelname aan
de Districtsbekercompetitie voor standaardelftallen voor het seizoen 2023/’24.
•
De nummers 11 en 12 van de reserve hoofdklasse spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen
met de periodekampioenen van de reserve 1e klasse A een nacompetitie voor drie plaatsen in de reserve
hoofdklasse.
•
De nummer 13 degradeert naar de reserve 1e klasse.
Reserve 1e klasse A
•
De kampioen promoveert naar de reserve hoofdklasse.
•
De periodekampioenen van de reserve 1e klasse A spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema
samen met de nummers 11 en 12 van de reserve hoofdklasse een nacompetitie voor drie plaatsen in de
reserve hoofdklasse.
•
De nummer 8 van de reserve 1e klasse A degradeert naar de reserve 2e klasse.
Reserve 2e klasse (najaarscompetitie)
•
De nummers 1-8 van de 2e klasse A en B plaatsen zich voor de promotiepoules van de
voorjaarscompetitie.
•
De overige teams plaatsen zich voor de niet-promotiepoule van de voorjaarscompetitie.
Reserve 2e klasse (voorjaarscompetitie)
•
De teams die zich hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 2 poules van 8 teams en
spelen een hele competitie. De nummers 1 t/m 4 van iedere poule promoveren naar de reserve 1e klasse.
•
De teams die zich niet hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 1 poule van 8 teams,
waarbij een hele competitie wordt gespeeld.
•
De voorjaarscompetitie kent 14 speelrondes; deze start op 21 januari 2023 en eindigt op 27 mei 2023.
•
Voor het seizoen 2023/’24 kunnen verenigingen teams vrij inschrijven voor deelname aan de competitie
van de reserve 2e klasse.

