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ALGEMENE COMPETITIEBEPALINGEN (1)
Contactgegevens afdeling Competitiezaken
De contactgegevens van de afdeling Competitiezaken zijn:
• Roy Vink – Manager Competitiezaken – 030-2020101
• Jacco Lansbergen – Coördinator Competitiezaken – 030-2020115
• Ruud Verhoef – Medewerker Competitiezaken – 030-2020113
Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag, 08.30 – 17.00 uur):
Buiten kantooruren (gedurende het seizoen): Competitietelefoon 06-53325915
E-mail: competitie@knbsb.nl

Doorgeven van wedstrijdwijzigingen
Alle wedstrijdwijzigingen moeten via Sportlink Club worden verwerkt. Wanneer het om een wedstrijd
gaat waarbij bondsofficials aangesteld staan en de wijziging wordt binnen zeven dagen voorafgaande
aan de wedstrijddatum ingediend dan moet de wijziging ook per e-mail aan Competitiezaken worden
toegezonden.
Let op: Een gewijzigde speeldatum/-tijd of een inhaaldatum is pas definitief na akkoord van de
afdeling Competitiezaken.

Avondwedstrijden bij daglicht
Voor seizoen 2019 hanteren we voor het spelen van avondwedstrijden bij daglicht de volgende
tabellen met per periode de uiterste aanvangstijd:
Fastpitch Softbal
Uiterste aanvangstijd (enkele) avondwedstrijd bij daglicht
t/m 5 mei
6 t/m 20
21 mei t/m 4 t/m 31
mei
3 augustus
augustus
Fastpitch Softbal Dames
18.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
Senioren 2e klasse en
hoger
Fastpitch Softbal
18.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
Senioren Heren senioren
2e klasse en hoger (6/7
innings)

vanaf 1
september
18.30 uur

18.30 uur

Let op: Uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverwegingen is het NIET toegestaan
competitiewedstrijden op velden met niet-goedgekeurde lichtinstallaties te spelen.
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ALGEMENE COMPETITIEBEPALINGEN (2)
1. Competitiewedstrijden hebben te allen tijde voorrang boven het spelen van oefen- en/of
vriendschappelijke wedstrijden. Een topcompetitie heeft altijd voorrang boven overige
wedstrijden.
2. Start competities Golden- en Silver League in het derde weekend van april. In
uitzonderingsgevallen kan een competitie eerder van start gaat.
3. Einde competities uiterlijk in de maand oktober.
4. Er geldt een zomerstop van minimaal drie weekenden. Door deelname van
vertegenwoordigende teams aan EK/WK kan de zomerstop met meer weekenden worden
uitgebreid.
5. Als feestdagen en speeldagen samenvallen, kunnen er wedstrijden worden vastgesteld
(bijvoorbeeld tijdens Koningsdag, Pasen, Pinksteren).
6. Als 4 mei (Dodenherdenking) op een speeldag valt, dan start de eerste wedstrijd van een
dubbel uiterlijk om 13.00 uur.
7. Standaard spelen van dubbelwedstrijden. In uitzonderingsgevallen kunnen er ook enkele
wedstrijden of toernooivormen worden gepland.
8. Talent Team Holland (TTH) neemt als negende team deel aan de Golden League. Dit team
speelt acht dubbels in de competitie. De resultaten van de wedstrijden van TTH tellen mee
voor de eindrangschikking van de reguliere competitie.
9. Talent Team Holland doet niet mee aan vervolgcompetities zoals de plaatsingsronde, Holland
Series en Promotie/degradatie.
10. In de reguliere competitie worden de afgelaste zaterdagwedstrijden ingehaald op de zondag
een week na de dag van afgelasting. Een op die zondag ingeplande TTH-wedstrijd komt
alleen te vervallen als totaal vijf of meer speelsters uit de teams die moeten inhalen normaal
gesproken bij TTH meespelen.
11. Afgelaste TTH-wedstrijden worden op de in de speelkalender aangegeven inhaalweekenden
ingehaald: 9 juni en 4 augustus 2019. Wanneer er geen inhaalweekenden meer over zijn
worden de wedstrijden direct in de week na de afgelasting op dinsdag- en donderdagavond
ingehaald.
12. Tijdens de laatste twee speelrondes in een reguliere competitie beginnen alle wedstrijden
om 14.00 uur.
13. De pauze tussen de twee wedstrijden van een dubbel is bepaald op 30 minuten.
14. De line-up voor de eerste wedstrijd van een dubbel dient minimaal 30 minuten voor aanvang
van deze wedstrijd bij de official scorers (GL) c.q. in het DWF (SL) te worden aangeleverd. De
line-up voor de tweede wedstrijd van een dubbel dient minimaal 15 minuten voor aanvang
van deze wedstrijd bij de official scorers (GL) c.q. in het DWF (SL) te worden aangeleverd.
15. In bijzondere gevallen kan een afgelaste dubbelwedstrijd, na overleg met de afdeling
Competitiezaken, gesplitst op twee dagen worden ingehaald.
16. Voor aanvang van de competitie is bepaald wanneer verenigingen zijn vrijgesteld van
competitieverplichtingen. Buiten deze vooraf aangekondigde stops wordt geen uitstel van
competitieverplichtingen verleend.
17. Voor het spelen van avondwedstrijden gelden de afspraken zoals verwoord in de tabel op
pagina 2.
18. Wedstrijden kunnen op softbalvelden met een lichtinstallatie gedurende het gehele seizoen
in de avonduren worden gespeeld. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van
de thuisspelende vereniging.
19. Bij reguliere competitiewedstrijden mogen scheidrechters na 22.50 uur niet aan een nieuwe
inning beginnen.
20. Een vereniging die promotie heeft afgedwongen (rechtstreeks of via een best-of-serie), is
verplicht te promoveren. Bij het afzien van promotie degradeert deze vereniging uit de
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gesloten inschrijving competities. In dat geval handhaaft de vereniging zich die is
gedegradeerd (bij één degradant) of de degradant die in de reguliere competitie het hoogst
is geëindigd (bij twee degradanten).
21. Voor alle klassen geldt dat aan slag een helm, met aan beide zijden een oorbeschermer,
voorzien moet zijn van een niet te verwijderen keurmerk, naam en logo van NOCSAE
(National Operating Committee on Standard for Athletic Equipment).
22. Verenigingen die deelnemen aan beslissingswedstrijden dienen er zorg voor te dragen dat
het spelen van avondwedstrijden onder kunstlicht niet wordt gehinderd door het ontbreken
van gemeentelijk toestemming (Activiteitenbesluit waarin wordt gesteld dat de verlichting
op sportvelden uit moet zijn tussen 23.00 en 07.00 uur).
Reguliere
competitie

Play-Off weekend /
Beslissingswedstrijd

Holland Series
weekend

Na 5 innings geldige wedstrijd

Ja

Ja

Ja

Gelijk na 7 innings Tie-break

Ja

Ja

Ja

Run ahead rule

Ja

Ja

Ja

Niet geldige wedstrijden in zijn geheel over

Ja

Ja

Ja

Curfew

Ja

Nee

Nee

Wedstrijdvoorwaarden
Reguliere competitie

Play-offs

(Golden League t/m 2e
klasse)

(Golden League
en Silver League)

Ja

Nee

Nee

Ja
Nee
Ja
N.v.t.

Nee
Nee
Ja
volgende dag*

Nee
Nee
Ja
volgende dag*

Na 5 innings geldige
wedstrijd
Curfew
Tiebreak
10 punten regel (mercy rule)
Uitspelen
*

Holland Series
Degradatieserie
(Golden League)

Mits er geen andere Golden- en/of Silver League wedstrijd gepland staat. Anders naar eerstvolgende
speelmoment.

Inhalen
Voor het inhalen van wedstrijden wordt het volgende schema gehanteerd.
Reguliere competitie

Vervolgcompetitie

Beslissingswedstrijden

Golden
League

Zaterdag -> zondag week erop*
Zondag -> zondag week erop*

Zaterdag -> zondag week erop
Zondag -> dinsdag/maandagavond

Voorafgaande aan start
volgende competitiedeel

Silver League

Binnen twee weken op één of twee
doordeweekse avonden **

Binnen twee weken op één of
twee doordeweekse avonden

Voorafgaande aan start
volgende competitiedeel

1e klasse

Eerstvolgende inhaalmoment***

Voorafgaande aan start volgende
competitiedeel

Voorafgaande aan start
volgende competitiedeel

*

Mits er geen andere Golden League wedstrijd gepland staat. Anders naar doordeweekse avond in de week
direct na de afgelasting.
** Datum wordt bepaald in onderling overleg tussen beide verenigingen.
*** Moet binnen twee maanden vanaf oorspronkelijke wedstrijddatum gespeeld worden.
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Fastpitch Softbal Dames Golden League
Deelnemende teams
DSS

Talent Team Holland

FysioExpert Olympia Haarlem

Terrasvogels

Hoofddorp Pioniers

Tex Town Tigers

ROEF!

Twins Oosterhout

Sparks Haarlem
Competitieopzet reguliere competitie
• Er wordt een reguliere competitie gespeeld bestaande uit 15 dubbels.
• Van de 15 dubbels is er één dubbel tegen Talent Team Holland
o Deze wordt altijd op de accommodatie van de Golden League vereniging gespeeld
• Elk team speelt in de reguliere competitie 30 wedstrijden.
• De reguliere competitie start op zaterdag 13 april 2019 en eindigt op zaterdag 3 augustus
2019.
• Er is op zondag 4 augustus 2019 nog één inhaaldag voor het geval er in de laatste
speelrondes nog afgelastingen plaatsvinden.
• Talent Team Holland speelt alleen mee in de reguliere competitie en niet in
vervolgcompetities.
Competitieopzet vervolgcompetitie (Play-Offs)
• Na de reguliere competitie plaatsen:
o de nummers 1 t/m 4 zich voor de Play-Offs poule A (Bovenste-4).
o de nummers 5 t/m 8 zich voor de Play-Offs poule B (Onderste-4 + Silver League) die
nog aangevuld wordt met de nummers 1 en 2 van de Fastpitch Softbal Dames Silver
League reguliere competitie.
• De Play-Offs bestaan uit twee delen
o Reguliere Play-Offs
▪ Bovenste-4
▪ Onderste-4 + Silver League
o Page System
▪ Alleen voor de bovenste-4 poule
Bovenste-4
• Poule A (Bovenste-4) speelt een halve competitie verdeeld over drie speelweekenden
• Elk team speelt drie dubbels en daarmee 6 wedstrijden
o De nummers 1 en 2 van de reguliere competitie spelen twee dubbels thuis en één
dubbel uit
o De nummer 3 en 4 van de reguliere competitie spelen één dubbel thuis en twee
dubbels uit.
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Onderste-4 + Silver League 1-2
• De onderste vier teams van de reguliere competitie gaan samen met de nummers 1 en 2 van
de Silver League (reguliere competitie) spelen in de Onderste-4 + Silver League poule voor
vier plekken in de Golden League 2020. Deze zes teams spelen een halve competitie van vijf
dubbels (10 wedstrijden). Het team dat als zesde en daarmee als laatste eindigt, speelt in
2020 in de Silver League.
o De nummers 5 en 6 van de Golden League en de nummer 1 van de Silver League
spelen drie dubbels thuis en twee dubbels uit.
o De nummers 7 en 8 van de Golden League en de nummer 2 van de Silver League
spelen twee dubbels thuis en drie dubbels uit.
• De nummer 6 van deze poule speelt in 2020 in de Silver League.
• De nummers 4 en 5 van deze poule spelen nog een best-of-3 serie tegen elkaar tijdens de
Season Finals. De winnaar van deze best-of-3 serie speelt in 2020 in de Golden League en de
verliezer speelt in 2020 in de Silver League.
• De Season Finals 2019 vindt plaats op vrijdag 4 oktober, zaterdag 5 en zondag 6 oktober op
de accommodatie van Onze Gezellen.
Het programma van de Play-Offs is als volgt:
Poule A: Bovenste-4
Datum
Zaterdag 31 augustus 2019
Zaterdag 7 september 2019
Zaterdag 14 september 2019

Thuis
Nr.2 reguliere competitie
Nr.3 reguliere competitie
Nr.1 reguliere competitie
Nr.4 reguliere competitie
Nr.1 reguliere competitie
Nr.2 reguliere competitie

Poule B: Onderste-4 + Silver League
Datum
Thuis
Nr. 5 Golden League
Zaterdag 31 augustus 2019
Nr. 6 Golden League
Nr. 7 Golden League
Nr. 8 Golden League
Zaterdag 7 september 2019
Nr. 1 Silver League
Nr. 2 Silver League
Nr. 5 Golden League
Zaterdag 14 september 2019
Nr. 6 Golden League
Nr. 1 Silver League
Nr. 6 Golden League
Zaterdag 21 september 2019
Nr. 7 Golden League
Nr. 8 Golden League
Nr. 5 Golden League
Zaterdag 28 september 2019
Nr. 1 Silver League
Nr. 2 Silver League
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Uit
Nr.4 reguliere competitie
Nr.1 reguliere competitie
Nr.2 reguliere competitie
Nr.3 reguliere competitie
Nr.4 reguliere competitie
Nr.3 reguliere competitie

Uit
Nr. 2 Silver League
Nr. 1 Silver League
Nr. 8 Golden League
Nr. 6 Golden League
Nr. 5 Golden League
Nr. 7 Golden League
Nr. 8 Golden League
Nr. 7 Golden League
Nr. 2 Silver League
Nr. 2 Silver League
Nr. 5 Golden League
Nr. 1 Silver League
Nr. 6 Golden League
Nr. 7 Golden League
Nr. 8 Golden League
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Page System
• Wedstrijd A: De nummers 1 en 2 van Poule A spelen een best-of 3 serie tegen elkaar voor
directe plaatsing in de Holland Series.
• Wedstrijd B: De nummers 3 en 4 van Poule A spelen een best-of-3 serie tegen elkaar voor
een plaats in de backdoorserie.
• Wedstrijd C: De backdoorserie is een best-of-3 serie die wordt gespeeld tussen de verliezer
van wedstrijd A en de winnaar van wedstrijd B. De winnaar van deze backdoorserie plaatst
zich als tweede team voor de Holland Series.
Het programma van het Page System is als volgt:
Datum
Tijdstip
Wedstrijd
14.00 uur A Nr.1 Poule A – Nr.2 Poule A
16.10 uur A Nr.1 Poule A – Nr.2 Poule A
Zaterdag 21
september 2019 14.00 uur B Nr.3 Poule A – Nr.4 Poule A
16.10 uur B Nr.3 Poule A – Nr.4 Poule A
14.00 uur A Nr.2 Poule A – Nr.1 Poule A*
Zondag 22
september 2019 14.00 uur B Nr.4 Poule A – Nr.3 Poule A*
Zaterdag 28
14.00 uur C Verliezer A – Winnaar B
september 2019 16.10 uur C Verliezer A – Winnaar B
Zondag 29
14.00 uur C Winnaar B – Verliezer A*
september 2019

Locatie
Accommodatie van nummer 1
Accommodatie van nummer 3
Accommodatie van nummer 2
Accommodatie van nummer 4
Accommodatie van verliezer A
Accommodatie van verliezer A
Accommodatie van winnaar B

* Deze derde wedstrijd wordt alleen gespeeld indien deze nog van belang is.

Holland Series
• De Holland Series wordt gespeeld door de twee teams die zich vanuit het Page System
hebben geplaatst.
• De Holland Series worden gespeeld tijdens de Season Finals 2019 op zaterdag 5 en zondag 6
oktober op de accommodatie van Onze Gezellen.
Uitslagen & Wedstrijdformulieren
In de Golden League verwerkt de official scorer het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB
Competitie app. Alleen de spelers die hebben gespeeld worden in het DWF vermeld. De blauwe
scorekaarten van deze competitie worden door de official scorers naar het bondsbureau gestuurd.
De teams zijn verplicht de line-up formulieren minimaal 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd
te overhandigen aan de official scorers zodat zij de play-by-play tijdig gereed kunnen maken.
Afgelasting
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient rekening te worden gehouden met de reisafstand/-tijd van
de bezoekende vereniging en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit haar
plaats van vestiging is vertrokken, dan berust de beslissing over het al of niet doorgaan van de
wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (Artikel 2.2 Reglement van Wedstrijden Verenigingsport).
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Fastpitch Softbal Dames Silver League
Deelnemende teams
Amsterdam Pirates

Onze Gezellen

Centrals

Quick Amersfoort

Euro Stars

Red Lions

Neptunus

UVV

Competitieopzet reguliere competitie
• Er wordt een reguliere competitie gespeeld bestaande uit 14 dubbels.
• Elk team speelt in de reguliere competitie 28 wedstrijden.
• De reguliere competitie start op zaterdag 13 april 2019 en eindigt op zaterdag 20 juli 2019.
• Er is op zondag 27 juli 2019 nog één inhaaldag voor het geval er in de laatste speelrondes nog
afgelastingen plaatsvinden.
• Na de reguliere competitie plaatsen:
o de nummers 1 en 2 zich voor de Onderste 4 van de Golden League + Silver League 12 poule.
o de nummers 3 t/m 8 zich voor de Onderste 6 poule.
Onderste-4 + Silver League
• De onderste vier teams van de Golden League (reguliere competitie) gaan samen met de
nummers 1 en 2 van de Silver League (reguliere competitie) spelen in de Onderste-4 + Silver
League poule voor vier plekken in de Golden League 2020. Deze zes teams spelen een halve
competitie van vijf dubbels (10 wedstrijden). Het team dat als zes, en daarmee laatste,
eindigt speelt in 2020 in de Silver League.
• De nummers 4 en 5 spelen nog een best-of-3 serie tegen elkaar tijdens de Season Finals. De
winnaar van deze best-of-3 serie speelt in 2020 in de Golden League en de verliezer speelt in
2020 in de Silver League.
o Deze wedstrijden worden gespeeld tijdens de Season Finals 2019 op vrijdag 4
oktober, zaterdag 5 en zondag 6 oktober op de accommodatie van Onze Gezellen.
Onderste-6 poule
• De nummers 3 t/m 8 van de reguliere competitie spelen een halve competitie bestaan uit vijf
dubbels (10 wedstrijden). De drie hoogst geëindigde teams ontvangen, vanwege hun
rangschikking in de reguliere competitie, het voordeel om van de vijf te spelen dubbels er
drie thuis te spelen en twee uit. De drie laagst geëindigde teams spelen twee dubbels thuis
en drie dubbels uit. De competitie start op zaterdag 31 augustus 2019 en eindigt op zaterdag
28 september 2019. De nummers 3 t/m 7 spelen in 2020 in de Silver League.
• De nummer 8 speelt, tijdens de Season Finals, nog een best-of-3 serie tegen de kampioen
van de 1e klasse voor een plek in de Silver League in 2020.
o Deze wedstrijden worden gespeeld tijdens de Season Finals 2019 op zaterdag 5 en
zondag 6 oktober op de accommodatie van Onze Gezellen.
Wedstrijdformulieren & uitslagen
In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB
Competitie app. Dit formulier moet direct na de wedstrijd door de teams en scheidsrechter worden
afgerond. De scheidsrechter is verplicht het wedstrijdformulier binnen 12 uur na de wedstrijd
ingestuurd te hebben.
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Afgelasting
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient rekening te worden gehouden met de reisafstand/-tijd van
de bezoekende vereniging en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit haar
plaats van vestiging is vertrokken, dan berust de beslissing over het al of niet doorgaan van de
wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (Artikel 2.2 Reglement van Wedstrijden Verenigingsport).
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Fastpitch Softbal Dames 1E klasse
Deelnemende teams
Poule A

Poule B

BA Gophers DS1

Ducks DS1

Caribe DS1

Hilversum Hurricanes DS1

BA Wassenaar DS1

Orioles DS1

DSS DS2

Onze Gezellen DS2

Birds DS1

ROEF! DS2

DVH DS1

Sparks Haarlem DS2

Catch DS1

Storks DS1

Domstad Dodgers DS1

VF Pirates DS1

Cheetahs DS1

Twins DS2

HCAW DS1

Competitieopzet reguliere competitie
• De 1e klasse bestaat uit 19 teams verdeeld over één poule van 10 teams en één poule van 9
teams.
• Er wordt een halve competitie gespeeld van 9 weken.
o Poule A: elk team speelt 9 wedstrijden (4x uit en 5x thuis of 5x uit en 4x thuis).
o Poule B: elk team speelt 8 wedstrijden (4x thuis en 4x uit)
• De reguliere competitie start op zaterdag 6 april 2019 en eindigt op zondag 9 juni 2019.
• Er is na 9 juni nog één inhaalweekend voor het geval er in de laatste speelrondes nog
afgelastingen plaatsvinden.
• Na de reguliere competitie plaatsen:
o de nummers 1 t/m 5 van zowel Poule A als Poule B zich voor de promotiepoule.
o de nummers 6 t/m 10 van Poule A en de nummer 6 t/m 9 van Poule B zich voor de
degradatiepoule.
Competitieopzet vervolgcompetitie
• Er wordt gespeeld in een promotiepoule van 10 teams en een degradatiepoule van 9 teams.
• Er wordt een halve competitie gespeeld van 9 weken.
o Poule A: elk team speelt 9 wedstrijden (4x uit en 5x thuis of 5x uit en 4x thuis).
o Poule B: elk team speelt 8 wedstrijden (4x thuis en 4x uit)
• Competitiezaken houdt zoveel mogelijk rekening met de verhoudingen uit en thuis spelen,
maar kan dit niet garanderen.
• Beide poules starten op zaterdag 22 juni 2019 en eindigen op zondag 22 september 2019.
• Er is na 22 september 2019 nog één inhaalweekend (28 en 29 september) voor het geval er
in de laatste speelrondes nog afgelastingen plaatsvinden.
Kampioenschap/promotie
Het hoogst geëindigde team in de promotiepoule is kampioen van de Fastpitch Softbal Dames 1e
Klasse plaatst zich voor de best-of-3 serie tegen de nummer 8 van de Fastpitch Softbal Dames Silver
League. Deze serie wordt gespeeld tijden de Season Finals 2019 op zaterdag 5 en zondag 6 oktober
op de accommodatie van Onze Gezellen.
Degradatie
De nummer 7, 8 en 9 van de degradatiepoule degraderen naar de Fastpitch Softbal Dames 2e klasse
2020. Indien één of meerdere van de vier kampioenen van de Fastpitch Softbal Dames 2e klasse
aangeeft niet te willen promoveren wordt deze open plek (óf open plekken) opgevuld op basis van
de gemotiveerde verzoeken die verenigingen kunnen indienen vóór 15 oktober 2019.

Competitiebepalingen gesloten inschrijving competities 2019
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Wedstrijdformulieren & uitslagen
In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de Sportlink
app. Dit formulier moet direct na de wedstrijd door de beide teams en de scheidsrechter worden
afgerond. De scheidsrechter is verplicht het wedstrijdformulier binnen 12 uur na de wedstrijd te
hebben afgerond.
Afgelasting
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient rekening te worden gehouden met de reisafstand/-tijd van
de bezoekende vereniging en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit haar
plaats van vestiging is vertrokken, dan berust de beslissing over het al of niet doorgaan van de
wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (Artikel 2.2 Reglement van Wedstrijden Verenigingsport).
Bij afgelasting van een wedstrijd dient de thuisspelende vereniging:
• de uitspelende vereniging en de aangestelde bondsofficials tijdig af te bellen.
• een inhaaldatum door te geven aan de afdeling Competitiezaken. Inhalen vindt plaats
volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4.
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Fastpitch Softbal Heren 1E klasse
Deelnemende teams
Adegeest HS1

Quick Amersfoort HS1

Alcmaria Victrix HS1

Red Lions HS1

Birds HS1

Spikes HS1

Hoofddorp Pioniers HS1

Tex Town Tigers HS1

Nieuwegein Diamonds HS1

Zuidvogels HS1

Competitieopzet reguliere competitie
• De 1e klasse bestaat uit 10 teams verdeeld over één poule.
• Er wordt een halve competitie gespeeld van 9 weken.
• Elk team speelt 9 wedstrijden (4x uit en 5x thuis of 5x uit en 4x thuis).
• De reguliere competitie start op vrijdag 5 april 2019 en eindigt op vrijdag 31 mei 2019.
• Er zijn na 31 mei nog drie inhaalmomenten voor het geval er in de laatste speelrondes nog
afgelastingen plaatsvinden, te weten:
o Vrijdag 7 juni
o Vrijdag 14 juni
o Vrijdag 21 juni
Competitieopzet vervolgcompetitie
• Na de reguliere competitie wordt er gesplitst in een Bovenste 4 poule waar gespeeld gaat
worden voor een plek in de Finale en een Onderste 6 poule waar gespeeld wordt voor
handhaving in de Hoofdklasse.
• De nummers 1 t/m 4 van de reguliere competitie spelen in de Bovenste 4 poule.
o Deze competitie start op vrijdag 28 juni en eindigt op vrijdag 13 september 2019
• De nummers 5 t/m 10 van de reguliere competitie spelen in de Onderste 6 poule.
o Deze competitie start op vrijdag 28 juni en eindigt op vrijdag 11 oktober 2019
• Er worden geen punten meegenomen vanuit de reguliere competitie. Elk team begint op 0
punten.
Halve finales
Na het eindigen van de bovenste 4 poule spelen deze vier teams nog een halve finale tegen elkaar op
vrijdag 27 september 2019. Het betreft hier een enkele wedstrijd conform het volgende schema:
#
A:
B:

Datum
Vrijdag 27 september 2019
Vrijdag 27 september 2019

Thuisteam
Nummer 1 Bovenste 4 poule
Nummer 2 Bovenste 4 poule
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Uitteam
Nummer 4 Bovenste 4 poule
Nummer 3 Bovenste 4 poule
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Kampioenschap/promotie
Na de halve finale spelen de winnaars van wedstrijd A en wedstrijd B nog een best-of-three tegen
elkaar voor het kampioenschap. Deze best-of-three wordt gespeeld op zaterdag 12 en zondag 13
oktober 2019.
#
#1
#2
#3

Datum
Zaterdag 12
oktober 2019
Zondag 13
oktober 2019
Zondag 13
oktober 2019

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Locatie

14:00 uur

Winnaar A

Winnaar B

Accommodatie winnaar B

12:00 uur

Winnaar B

Winnaar A

Accommodatie winnaar A

15:00 uur

Winnaar A

Winnaar B

Accommodatie winnaar A

Degradatie
De nummer 6 van de Onderste 6 poule degradeert naar de Fastpitch Softbal Heren 2e klasse 2020.
Indien één of meerdere van de vier kampioenen van de Fastpitch Softbal Heren 2e klasse aangeeft
niet te willen promoveren wordt deze open plek (óf open plekken) opgevuld op basis van de
gemotiveerde verzoeken die verenigingen kunnen indienen vóór 15 oktober 2019.
Wedstrijdformulieren & uitslagen
In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de Sportlink
app. Dit formulier moet direct na de wedstrijd door de beide teams en de scheidsrechter worden
afgerond. De scheidsrechter is verplicht het wedstrijdformulier binnen 12 uur na de wedstrijd te
hebben afgerond.
Scheidsrechters
In zowel de reguliere- als vervolgcompetitie worden er geen bondscheidsrechters aangesteld door
Competitiezaken. Voor de halve finales én de finale probeert Competitiezaken wel scheidsrechters
aan te stellen. Dit is echter afhankelijk van het aantal beschikbare scheidsrechters op dat moment.
Afgelasting
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient rekening te worden gehouden met de reisafstand/-tijd van
de bezoekende vereniging en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit haar
plaats van vestiging is vertrokken, dan berust de beslissing over het al of niet doorgaan van de
wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (Artikel 2.2 Reglement van Wedstrijden Verenigingsport).
Bij afgelasting van een wedstrijd dient de thuisspelende vereniging:
• de uitspelende vereniging en de aangestelde bondsofficials (indien aangesteld) tijdig af te
bellen.
• een inhaaldatum door te geven aan de afdeling Competitiezaken. Inhalen vindt plaats
volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4.

Competitiebepalingen gesloten inschrijving competities 2019

14 | P a g i n a

