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Reglement Nacompetities seizoen 2011- 2012 
In het nacompetitie overzicht ziet u welk reglement (A, B of C) van toepassing is. 

 
 
A. Reglement bij nacompetitie met dubbele wedstrijden 
 
1. De diverse koppelingen zijn conform de regeling hieromtrent (Regeling wedstrijden 

periodekampioenen en herkansers en de P/D-regeling/zie bewaarnummer)   
 vastgesteld. 
 
2. De data zijn door de KNVB vastgesteld en in principe bindend. 

Alleen in goed onderling overleg en met goede reden kan hiervan worden afgeweken, met dien 
verstande, dat de weekend - wedstrijden ook in het betrokken weekend dienen te worden gespeeld. 
(b.v. zaterdagwedstrijd van middag naar avond/ zondagwedstrijd op zaterdagavond) 

  Doordeweekse wedstrijden dienen altijd in de betrokken week te worden gespeeld!! 
    Doordeweekse wedstrijden zaterdagvoetbal worden op dinsdag- en doordeweekse wedstrijden  
    zondagvoetbal op donderdagavond vastgesteld. Voor het zondagvoetbal worden ook wedstrijden op  
    Hemelvaartsdag vastgesteld. 
    Bij wijziging van dag en/of aanvangsuur dient altijd en zo spoedig mogelijk het districtskantoor 
    worden ingelicht. 
 

3.Let op nieuwe regelgeving! 

Indien na het spelen van twee wedstrijden (uit en thuis) nog geen beslissing door middel van           
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. 
Mocht dit ook geen uitsluitsel geven, dan wordt de wedstrijd als volgt verlengd: 

 Onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd wordt de wedstrijd, nadat er 
opnieuw geloot is voor beginschop of doelkeuze, verlengd. 

Verlenging senioren, vrouwen en A-junioren: 2x15 min. Verlenging B-junioren 2x 12,5 min. 

 In de rust van de verlenging wordt van doel gewisseld. 
 Is er na de verlenging nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing verkregen door 

het nemen van strafschoppen. 

 
4. De scheidsrechter zal door de KNVB district Noord worden aangesteld. 
    De verenigingen moeten gebruik maken van hun eigen assistent-scheidsrechters. 
     

 
 
B. Reglement Finale - wedstrijden nacompetitie (één wedstrijd) 
 
1. De koppelingen voor de finalewedstrijden in diverse klassen zijn conform de regeling hieromtrent. 

(Regeling wedstrijden periodekampioenen en herkansers en de P/D-regeling/zie bewaarnummer)  
 
2. De finalewedstrijden worden door de KNVB vastgesteld op de data en aanvangsuur en zijn in 

principe bindend (zie overzicht op de site). 
    De finalewedstrijden worden op neutraal terrein gespeeld. 

De spelende verenigingen kunnen in goed overleg bepalen waar er wordt gespeeld. (Natuurlijk ook 
na overleg met de vereniging waar wordt gespeeld). 
Op de 1e werkdag volgend op de dag nadat bekend wordt, wat de twee finalisten zijn, dient uiterlijk 
aan de KNVB district Noord (afd. wedstrijdzaken) te worden doorgegeven, waar de betrokken finale 
wordt gespeeld.  

    Indien geen overeenstemming over de speelplaats wordt verkregen, zal de KNVB de speelplaats 
    bepalen.    
 
3. Indien de stand na 90 minuten nog gelijk mocht zijn, wordt de wedstrijd als volgt verlengd: 
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    a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat er opnieuw is geloot 
         voor beginschop of doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
    b. Na 15 minuten wordt van doel gewisseld. 
    c. Is er nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt een beslissing  
        verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Regels van  
        het Voetbalspel”. 
 
4. Arbitrale trio’s zullen door de KNVB district Noord worden aangesteld.  
    De scheidsrechter wordt verzocht contact op te nemen met de assistent-scheidsrechters, zodat  
    in uniforme kledij (dezelfde kleur) kan worden aangetreden. 

 
 
 
C.  Reglement herkansers 4e klasse en periodekampioenen 5e klasse  
   Poule 1,2,3,4,5,6,7 en 8 zondagvoetbal 
  

Belangrijk!!! 
 
 In deze wedstrijdreeks (voor de duidelijkheid geldt dit alleen voor bovenstaande poules) dient  

     na afloop van elke wedstrijd een strafschoppenreeks te worden genomen, 

volgens de wijze zoals omschreven in de 'Spelregels Veldvoetbal".  
 
Rangorde: Het team met de meeste wedstrijdpunten is winnaar. Eindigen meerdere teams in 

wedstrijdpunten gelijk, beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Is dit ook gelijk, dan 
zijn de voorgescoorde doelpunten bepalend. Is dit ook gelijk, dan zijn de resultaten van 
de strafschoppenreeks bepalend. 

 
 
Algemeen: 
 
In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het betreffende bestuur, terwijl het hoofd wedstrijdzaken  
is belast met de uitvoering van deze reglementen. 

 
 

 


