Promotie/ Degradatie Regio MidWest
seizoen 2018 – 2019

Dames:
Bondscompetitie
Dames Bond 2e klasse (3 x 12 teams)
• Nummer 11 en 12 van de afdelingen A, B, en C degradeert naar de regiocompetitie.
• (zie verder promotie/degradatieregeling Bondscompetitie)

Regio MidWest
Dames 1e klasse (1 x 12 teams)
• De nummer 1 promoveert naar de 2e klasse van de bondscompetitie.
• Indien nodig promoveert ook de nummer 2 naar de 2e klasse van de bondscompetitie
• De nummer 11 en 12 degradeert naar de Dames 2e klasse van Regio MidWest.
• Afhankelijk van aantal degraderende teams uit de bondcompetitie kunnen er meer teams
degraderen naar de Dames 2e klasse Regio MidWest.
Dames 2e klasse (2 x 12 teams)
• De nummer 1 van afdeling D2A en D2B promoveert naar de Dames 1e klasse van Regio
MidWest.
• De nummer 11 en 12 van afdeling D2A en D2B degraderen naar D3
• Indien nodig om de Dames 1e klasse van Regio MidWest te laten bestaan uit 12 teams kunnen er
meerdere teams promoveren (*1).
• Om te zorgen dat de Dames 2e klasse van Regio MidWest blijft bestaan uit 2 afdelingen van ieder
12 teams kunnen er meerdere teams degraderen (*2).
Dames 3e klasse
• De nummer 1 van iedere afdeling promoveert naar de Dames 2e klasse van Regio MidWest.
• Indien het nodig is om te zorgen dat de D2 klasse om de afd. D2 compleet te houden op 12
teams kunnen er meerdere teams promoveren (*1).

Heren:
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Bondscompetitie
Heren Bond 3e Klasse (4 x 12 teams)
• De nummer 11 en 12 van iedere afdeling in de standaard 3de klasse van de bondscompetitie
degradeert naar de regio competitie.
• (zie verder promotie/degradatieregeling Bondscompetitie)
Bond reserve 2e klasse (4 x 12 teams)
• De nummer 12 van iedere afdeling in de reserve 2de klasse van de bondscompetitie degradeert
naar de regio competitie.
• (zie verder promotie/degradatieregeling Bondscompetitie)

Regio MidWest
Heren 1e klasse Standaard (1 x 12 teams)
• De nummer 1 promoveert naar de standaard 3e klasse van de bondscompetitie.
• Indien nodig promoveert ook de nummer 2 naar de standaard 3e klasse van de bondscompetitie.
• De nummer 11 en 12 degradeert naar de Heren 2e klasse van Regio MidWest.
• Afhankelijk van aantal degraderende teams uit de bond kunnen er meer teams degraderen naar
de Heren 2e klasse van Regio MidWest (*2).
Heren 1e klasse Reserve (1 x 12 teams)
• De nummer 1 promoveert naar de reserve 2e klasse van de bondscompetitie.
• Indien nodig promoveert ook de nummer 2 naar de reserve 2e klasse van de bondscompetitie. •
De nummer 11 en 12 degradeert naar de Heren 2e klasse van Regio MidWest
• Afhankelijk van aantal degraderende teams uit de bond kunnen er meer teams degraderen de
Heren 2e klasse van Regio MidWest (*2).
Heren 2e klasse (2 x 12 teams, zowel standaard als reserveteams)
• Het hoogste geëindigde standaard team uit zowel Heren 2e klasse A als uit Heren 2e klasse B
van Regio MidWest promoveert naar de Heren 1e klasse Standaard van Regio MidWest.
• Het hoogst geëindigde reserveteam uit zowel Heren 2e klasse A als uit Heren 2e klasse B van
Regio MidWest promoveert naar de Heren 1e klasse Reserve van Regio MidWest.
• Er promoveren, indien noodzakelijk, meerdere standaardteams om ervoor te zorgen dat de Heren
1e klasse Standaard van Regio MidWest blijft bestaan uit een afdeling met 12 teams (*1).
• Er promoveren, indien noodzakelijk, meerdere reserveteams om ervoor dat de Heren 1e klasse
Reserve van Regio MidWest blijft bestaan uit een afdeling met 12 teams (*1).
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•
•

De nummer 11 en 12 van zowel Heren 2e klasse A als van Heren 2e klasse B degraderen naar
Heren 3e klasse van Regio MidWest.
Er degraderen, indien noodzakelijk, meerdere teams om ervoor te zorgen dat de Heren 2e klasse
van Regio MidWest blijft bestaan uit 2 afdelingen met ieder 12 teams (*2).

Heren 3e klasse (4 x 11 teams, zowel standaard als reserveteams)
(seizoen 2020-2021 worden dit 4 afdelingen van 12 teams)
• De nummer 1 van Heren 3e klasse A, B, C en D promoveert naar de Heren 2e klasse van Regio
MidWest.
• Er promoveren, indien noodzakelijk, meerdere teams om ervoor dat de Heren 2e klasse van
Regio MidWest blijft bestaan uit twee afdeling met ieder 12 teams (*1).
• De nummer 8 van afdeling H3A, H3B, H3C en nummer 11 van afdeling H3D degradeert naar de
Heren 4e klasse van Regio MidWest.
• Er degraderen, indien noodzakelijk, meerdere teams om ervoor te zorgen dat de Heren 3e klasse
van Regio MidWest bestaat uit 4 afdelingen met ieder 11 teams (*2).
Heren 4e klasse
• De nummer 1 van de Heren 4e klasse A, B, C, D en E promoveert naar de Heren 3e klasse van
Regio MidWest
• Er promoveren, indien noodzakelijk, meerdere teams om ervoor te zorgen dat de Heren 3e
klasse van Regio MidWest gaat bestaan uit 4 afdelingen met ieder 11 teams (uitgegaan wordt
van hoogste gemiddelde).

(*1) Bij een oneven aantal te promoveren teams wordt de volgorde bepaald op basis van (het hoogste)
gemiddelde (punten gedeeld door aantal wedstrijden)
(*2) Bij een oneven aantal te degraderen teams wordt de volgorde bepaald op basis van (het laagste)
gemiddelde (punten gedeeld door aantal wedstrijden)
Aanvulling P/D regeling MidWest
Bij de Promotie en degradatie regeling seizoen 2018-2019 Regio MidWest wordt altijd uitgegaan van de
(extra)promotie naar en degradatie vanuit de bondscompetitie en de inschrijving voor de nieuwe
competitie van Regio MidWest.
Er wordt eerst uitgegaan van de promotie en degradatie, als deze plaats gevonden heeft wordt er
gekeken naar de nieuwe inschrijving en wordt er bij niet inschrijven van een team gekeken om door extra
promotie de klasse waaruit het niet ingeschreven team valt weer aan te vullen tot de maximale grootte.
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