6.1

Automatisch doorschuiven van niet gespeelde wedstrijden

Wedstrijden, die incidenteel geen doorgang vinden op zaterdag of zondag c.q. 2e paasdag (ongeacht de reden
van niet doorgaan!) worden automatisch doorgeschoven en vastgesteld. Deze regeling is in seizoen 2012/’13 van
toepassing in de periodes zaterdag 18 augustus t/m zondag 2 september 2012 en vanaf zaterdag 30 maart 2013
tot einde van de competitie (incl. nacompetitie en beker). Deze regeling is uitgewerkt in onderstaand schema:
Zaterdagvoetbal
3e kl. standaard
4e kl. standaard
2e kl. reserve
3e kl. reserve
4e kl. reserve
5e kl. reserve*
7e kl. reserve*
beker ****

*
**
***

****

Zondagvoetbal
3e kl. standaard
4e kl. standaard
5e kl. standaard
2e kl. reserve
3e kl. reserve
4e kl. reserve
5e kl. reserve*
6e kl. reserve*
7e kl. reserve*
beker ****

Vrouwenvoetbal
4e klasse
5e klasse
beker ****

Jeugdvoetbal
hoofdklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
meisjes
pupillenreeks**/***
beker ****

Voor deze klassen is dit niet verplicht in de maand september
Voor de E- en F-pupillen geldt dit niet in de maand september
Voor de E- en F-pupillen mogen de niet gespeelde wedstrijden van de maand april in onderling overleg
gespeeld worden in de eerste 2 weken van de maand mei. Het districtsbestuur dient hiermee in te
stemmen.
Uitsluitend afgelaste bekerwedstrijden worden doorgeschoven; in de overige gevallen is het
bekerreglement van toepassing

Op maandagavond volgend op de speeldag:

hoofdklasse, 1e en 2e klasse jeugdvoetbal

3e klasse jeugdvoetbal A, B, C (= junioren) + meisjes

bekerwedstrijden jeugdvoetbal
Op dinsdagavond volgend op de speeldag:

vrouwenvoetbal

3e en 4e klassen zaterdag standaard

3e en 4e en 5e klassen zondagvoetbal standaard

bekerwedstrijden senioren (mannen en vrouwen)
Op woensdagavond volgend op de speeldag:

3e klasse jeugdvoetbal D, E, F (= pupillen)
Op donderdagavond volgend op de speeldag:

2e en 3e en 4e en 5e klasse zaterdag reserve

2e en 3e en 4e en 5e klasse zondagvoetbal reserve

7e klasse reserve zaterdag + zondag (= veteranen)
Op vrijdagavond volgend op de speeldag:

6e klassen reserve zondagvoetbal.
Aanvangstijden
Alle wedstrijden vangen aan om 18.30 uur.
In onderling overleg en met akkoordverklaring van beide verenigingen en met onmiddellijke berichtgeving aan alle
betrokkenen kan van speelavond veranderd worden. De niet gespeelde wedstrijden moeten echter gespeeld
worden in de week, volgend op de oorspronkelijke wedstrijddatum. De verenigingen, scheidsrechters en consuls
krijgen hiervan geen schriftelijke vaststelling.

