Nacompetitie reglement en wedstrijden
De eindstand in de poules is zoals het wordt aangegeven in Teambeheer. Indien in een poule meerdere teams
hetzelfde aantal punten heeft behaald dan telt het aantal gewonnen wedstrijden. Indien dit nog geen verschil maakt telt
het onderling resultaat (eerst saldo wedstrijdpunten, dan saldo legs). Indien dit ook geen verschil maakt telt het totaal
seizoen saldo van de legs. Als dit ook gelijk is wordt er een wedstrijd op neutraal terrein gespeeld, echter dit laatste is
alleen van toepassing indien er een kampioenschap, promotie of degradatie op het spel staat. Deze regel geldt ook
voor het bepalen van de nr. 2 t/m de nr. 14 van de poule.
Datum nacompetitie wordt bekend gemaakt via onze site. Aanvang 10 uur. Captains melden om 09.30 (tenzij u een
bericht hebt gehad met een aangepaste tijd). De wedstrijden worden gespeeld bij:
Café Restaurant & Partycentrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486, 8091 CS Wezep
Er wordt (indien mogelijk) gespeeld in poules van 3 volgens het format wat ook gebruikt wordt door de NDB bij
de Divisiekampioenschappen. Dat houdt in 4x singel, 2 x koppel en 1x teamronde / roundrobin.

KAMPIOENSCHAP
Eredivisie
Het team met de meeste punten is kampioen.
De kampioen vertegenwoordigt de SDC op de landelijke divisie kampioenschappen van de
NDB.

Eerste divisie

Tweede divisie
Het team met de meeste punten in ieder poule is kampioen.
De nr’s 1 van poule A, B, C en D spelen om het algeheel kampioenschap van de Tweede divisie
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Derde divisie (met 5 poules)
Het team met de meeste punten in ieder poule is kampioen.
De nr’s 1 van poule A, B, C , D, en E spelen om het algeheel kampioenschap van de Derde divisie

Vierde divisie
Het team met de meeste punten is kampioen.
De kampioen vertegenwoordigt de SDC op de landelijke divisie kampioenschappen van de
NDB
Raalte
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Promotie / Degradatie
Eredivisie
Nr ‘s 13 en 14 degraderen naar de 1e Divisie.
De nr 12 uit de Ere divisie speel tegen de twee nr’s 2 uit de Eerste divisie

Eerste divisie
Het team met de meeste punten in iedere poule promoveert naar de Eredivisie.
De nr’s 2 uit iedere poule spelen om promotie naar de Ere divisie (zie boven)
De nr ‘s 13 en 14 uit iedere poule degraderen naar de 2e Divisie.
De nr’s 12 uit iedere poule spelen tegen de nr’s uit de 2e divisie

Tweede divisie
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Het team met de meeste punten in iedere poule promoveert naar de 1e divisie.
De nr ‘s 2 uit iedere poule spelen om promotie naar de 1e divisie (zie boven).
Nr ‘s 13 en 14 uit iedere poule degraderen naar de 3e Divisie.
Nr’s 12 spelen tegen de vier beste nr. 2 uit de 3e divisie) in 2 poules van 4.

Promotie naar tweede divisie bij 5 poules in derde divisie
Het team met de meeste punten in ieder poule, inclusief de 3 beste nr’s. 2 promoveren naar de 2e divisie.
De overige 2 beste nr’s 2 en 2 beste nr’s 3 spelen promotie wedstrijden. Zie hierboven.
De 3e divisie kent geen degradatie.

Vierde divisie
De teams die als 1 en 2 eindigen in de 4e Divisie A promoveren in principe naar de 3e Divisie.
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Invulling vrij gekomen plaatsen in divisies volgend seizoen
Indien er door omstandigheden (bijvoorbeeld teams die zich terugtrekken) plaatsen vrij komen in een divisie,
worden deze als volgt opgevuld:
Ere divisie
Als eerste de verliezer van de poulefinale
Eerste divisie
De nr 2 uit de poulefinale komt in 1e divisie. Bij meer beschikbare plaatsten de andere nr 2, vervolgens
de beste nr 3 enz.
Tweede divisie
De beste nr. 4 enz uit de poulefinale. Bij meer beschikbare plaatsten de andere nr 4, vervolgens de beste
nr 5 enz.
Wanneer er verzoeken komen om hoger in te schrijven zal dit beoordeeld worden door een commissie, niet zijnde
het bestuur of wedstrijdcommissie. Dit is alleen mogelijk wanneer er teams om andere redenen dan degradatie
wegvallen.
Onder voorbehoud van (schrijf)fouten
Wijzigingen voorbehouden:
Indien teams niet aanwezig zijn zal dat van invloed zijn op de poule-indeling.
Daar waar deze regels niet in voorzien, beslist het bestuur
Namens het SDC bestuur
Jos Groen
(voorzitter)
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