Belangrijkste veranderingen
Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2020/’21
Wijziging structuur jeugdvoetbal
De structuur van het jeugdvoetbal is met ingang van het seizoen 2020/’21 gewijzigd. Belangrijkste
daarbij is dat er met name op divisieniveau sprake is van een andere indeling, minder poules per
divisie en dat er competities gedurende het seizoen zowel in het najaar als in het voorjaar een
volledige competitie (thuis en uit) wordt gespeeld in poules van 8 teams.
Gevolg daarvan is ook dat er een aanpassing is geweest in de verplichting tot het spelen van
competitiewedstrijden op een veld dat beschikt over een speelveldafzetting.

Trainerslicenties
Door de coronacrisis zijn de trainersopleidingen en diverse bijscholingsmomenten voor trainers helaas
voortijdig moeten afgebroken of uitgesteld. Hierdoor kunnen veel trainers niet over de juiste licentie
beschikken om actief te zijn als trainer/coach tijdens het seizoen 2020/’21. Om trainers te helpen,
heeft de KNVB in overleg met de VVON voor het seizoen 2020/’21 dispensatiecriteria opgesteld.

Afgelastingsregeling Divisies
De Divisie 1 en 2 O17 kennen kent een afwijkende afgelastingsregeling. De competitiewedstrijden van
de deelnemende Divisie 1 en 2 O17 vallen niet onder de gebruikelijke noemer ‘landelijke competities’
in het schema van de afgelastingsregeling, maar ondergaan komend seizoen te allen tijde afzonderlijk
een keuring door de betreffende consuls.

Niet uitspelen competities
Indien naar het oordeel van het bestuur amateurvoetbal een of meerdere competities en/of toernooien
in het amateurvoetbal wegens overmacht niet kunnen worden uitgespeeld, is het bestuur
amateurvoetbal bevoegd te besluiten een of meerdere van deze competities en/of toernooien
voortijdig te stoppen. Wanneer het bestuur amateurvoetbal overeenkomstig het bepaalde in de vorige
volzin heeft besloten een of meerdere van deze competities en/of toernooien voortijdig te stoppen,
dan beslist het bestuur amateurvoetbal onder meer over de wijze waarop de rangorde wordt bepaald,
of er wel of geen kampioen/winnaar is, over het wel/niet laten plaatsvinden van promotie en/of
degradatie en over de deelname aan internationale competities van de UEFA (met inachtneming van
de reglementen en besluiten van de UEFA).
Indien door het bestuur amateurvoetbal wordt besloten tot het niet laten plaatsvinden van promotie en
degradatie, betekent dit voor de teams uitkomend in de A-categorie dat de competitie-indeling voor
het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van die teams zoals die gold voor het
seizoen 2020/’21, zulks onverlet de reglementaire bevoegdheid van het bestuur amateurvoetbal om in
bijzondere situaties teams lager dan wel hoger in te delen (op grond van artikel 10 van het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal).

Indeling jeugdvoetbal
In veel competities is een verdere uitrol doorgevoerd van het gebruik van de teamindex. Het betreft in
dit geval competities voor de categorie B binnen het jeugdvoetbal. Tegelijkertijd geldt dat er ruimte
wordt geboden aan jeugdteams die in het najaar zijn uitgekomen in de Hoofdklasse bij de jeugd
(categorie A) voor de voorjaarscompetitie kunnen afdalen naar de 1e klasse (categorie B). Dit zal
echter alleen plaatsvinden indien de resultaten van dat team in het najaar hiertoe aanleiding geven.

Invullen mobiele wedstrijdformulier (mDWF)
Voor het invullen van het wedstrijdformulier geldt met ingang van het seizoen 2020/’21 de verplichting
dat het dit alleen nog mogelijk is voor een meerderjarige aanvoerder of leider (die lid is van de KNVB).
Bij elke wedstrijd van Onder 19 en jonger wordt het verplicht om (ten minste) één staflid, dat minimaal
de leeftijdscategorie Senior heeft en lid is van de KNVB, op het mDWF te plaatsen. Verder geldt de
spelersopgaaf te laten doen door een staflid - bijvoorbeeld de (assistent-)trainer, teammanager
etc., dat minimaal de leeftijdscategorie Senior heeft, lid is van de KNVB en op het mDWF is geplaatst.

Het blijft wel toegestaan om een of meer stafleden op het mDWF te plaatsen die de leeftijdscategorie
van Senior nog niet hebben bereikt, maar wel lid zijn van de KNVB. Zij kunnen echter geen
spelersopgaaf doen.

Invallersbepalingen bekercompetitie mannen standaard en vrouwen Groep 1 en 2
Voor het seizoen 2020/’21 zijn de invallersbepalingen voor wedstrijden in de gehele bekercompetitie
bij de standaardelftallen mannen en de vrouwen Groep 1 en 2 aangepast. Voor wedstrijden mogen 5
wisselspelers worden ingezet waarbij er per wedstrijd maximaal 3 momenten zijn om deze 5
wisselspelers in te zetten.

Speelgerechtigdheid
Voor spelers in de leeftijd O23 of jonger zijn aanpassingen doorgevoerd in de speelgerechtigdheid.
Daarbij zijn verruimende voorwaarden vastgesteld voor het uitkomen in hogere teams of een oudere
leeftijdscategorie alsook het mogen uitkomen van spelers in de leeftijd van O23 in wedstrijden van de
seniorenteams die op zaterdag en/of zondag spelen.

