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PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN 

Competitief: Eerste ploegen Vrouwen 

Planning kampioenschappen 2020 – 2021 

MODALITEITEN 
 
Alle eerste ploegen worden opgenomen in de kampioenschappen en komen in principe in aanmerking om te 
stijgen en te dalen. 
Een ploeg van een club mag niet stijgen naar de afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt. 
Een ploeg mag niet naar de nationale afdelingen stijgen indien haar club reeds drie ploegen in de nationale 
afdelingen bezit. 
Indien een ploeg van een club daalt naar een afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt, moet deze 
andere ploeg op haar beurt dalen naar een lagere afdeling tenzij beide ploegen daardoor in de laagste 
provinciale reeks uitkomen. 
 
Eerste provinciale afdeling 
Eén reeks van 14 elftallen. 
De eerste gerangschikte club stijgt naar 2de nationale afdeling behalve indien deze om een andere door het 
bondsreglement voorziene reden niet mag promoveren. In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte tot 
en met de derde die gerechtigd is om te stijgen. 
Is ook de derde in de rangschikking niet gerechtigd om te stijgen, dan is er een daler minder in de 2de 
nationale afdeling. 
 
Clubs die promotie wensen te weigeren, moeten op straffe van een boete van 150,00 EUR het Provinciaal 
Comité uiterlijk 14 kalenderdagen na het beëindigen van het kampioenschap of na kennisgeving door het 
Provinciaal Comité dit per aangetekend schrijven of via E-Kickoff aan het Provinciaal Comité melden. 
 
Klimmen en dalen – zie schema 
 
Tweede provinciale afdeling 
Eén reeks van 14 elftallen. 
De eerste en de tweede gerangschikte clubs stijgen naar 1ste provinciale afdeling, behalve indien deze om 
een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren. In dat geval stijgt de 
eerstvolgende gerangschikte die gerechtigd is om te stijgen. 
 
Klimmen en dalen – zie schema 
 
Derde provinciale afdeling 
Twee reeksen van 14 elftallen. 
De eerst gerangschikte van beide reeksen stijgt naar 2de provinciale, behalve indien deze om een andere door 
het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren. In dat geval stijgt de eerstvolgende 
gerangschikte uit dezelfde reeks die gerechtigd is om te stijgen.  
 
Klimmen en dalen – zie schema 
 
Vierde provinciale afdeling 
Al de overblijvende ploegen die niet in nationale afdeling spelen. 
2 ploegen stijgen naar 3de provinciale, de eerst gerangschikte van elke reeks. Indien er één reeks is stijgen de 
eerste twee ploegen. Ploegen die om een of andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen 
promoveren worden voor het aanduiden van de stijgers uit de rangschikking genomen.  
 
Om organisatorische redenen kan het Provinciaal organisatiecomité ambtshalve beslissen om bij een tekort 
aan inschrijvingen de clubs die normaal in 4de provinciale afdeling ingedeeld worden, in te delen in 3de 
provinciale afdeling. Het Provinciaal organisatiecomité beoordeelt hiertoe discretionair of er sprake is van een 
tekort aan inschrijvingen. 
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Schema klimmen en dalen indien minstens 1 van de eerste drie gerangschikten van 1ste  provinciale wenst te 
promoveren. 
 
Dalers 2e Nat. 0 1 2 3 4 
1ste prov. stijgers 1 1 1 1 1 
 dalers 1 2 3 4 5 
2de prov.  stijgers 2 2 2 2 2 
 dalers 1 2 3 4 5 
3de prov. stijgers 2 2 2 2 2 
 dalers 1 2 3 4 5 
4de prov. stijgers 2 2 2 2 2 
 
Schema klimmen en dalen indien niet minstens 1 van de eerste drie gerangschikten van 1ste provinciale wenst 
te promoveren. 
 
dalers 2e Nat. 0 1 2 3 4 
1ste prov.  stijgers 0 0 0 0 0 
 dalers 2 3 4 5 6 
2de prov. stijgers 2 2 2 2 2 
               dalers 2 3 4 5 6 
3de prov.  stijgers 2 2 2 2 2 
                dalers 2 3 4 5 6 
4de prov. stijgers 2 2 2 2 2 
 
 
In reeksen waar één of meerdere ploegen algemeen forfait hebben gegeven, kunnen clubs die als laatste zijn 
geëindigd in het sportieve eindklassement (de ploegen die algemeen forfait gaven buiten beschouwing 
gelaten) dalen naar de onderliggende lagere reeks, mits zij, op straffe van een boete van 150 EUR, het 
Provinciaal Comité uiterlijk 14 kalenderdagen na het beëindigen van het kampioenschap of na kennisgeving 
door het Provinciaal Comité dit per aangetekend schrijven of via E-Kickoff aan het Provinciaal Comité melden. 
 
 
KALENDERS – UREN DER WEDSTRIJDEN 
De aftrap van de wedstrijden wordt voorzien op: 
- vrijdag tussen 19.30u en 20.30u (mits goedgekeurde verlichting – Art. B1311) 
- zaterdag tussen 09.00u en 20.30u (na 15.00u mits goedgekeurde verlichting – Art. B1311) 
- zondag tussen 09.00u en 12.00u 
Indien de wedstrijd op vrijdagavond is gepland, heeft de uitploeg de mogelijkheid om uiterlijk tot en met 15 
augustus 2020 de wedstrijd van ambtswege te laten verplaatsen naar zaterdag om 15.00u en dit via een 
aanvraag per e-mail aan pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be.  
 
Het Provinciaal organisatiecomité kan de clubs verplichten wedstrijden te betwisten op andere dagen dan de 
zaterdagen of zondagen. 
 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
Alle onvoorziene gevallen zullen beslecht worden door het Provinciaal organisatiecomité. 
 
Klasseverlaging volgens art. B1019 van het bondsreglement. 
 
Toekenning vrijkomende plaatsen voor 1 juli volgens art. V1532. 
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