Betreft: Promotie – Degradatie seizoen 2018-2019
Amsterdam, 27 maart 2019
Beste wedstijdsecretaris,
In het VWW Senioren 2018-2019 staat geschreven dat tijdens de ALV januari 2019 de Promotie / Degradatie voor dit seizoen
gepresenteerd zou worden. Deze presentatie is geweest en met de stukken van de ALV aan alle clubs gezonden.
De afgelopen week hebben wij van verschillende clubs de vraag gehad hoe de Promotie – Degradatie er precies uitziet.
Senioren competitie Heren
DEGIRO Ereklasse
Vanuit de Ereklasse zal er dit seizoen geen degradatie plaatsvinden.
e
De Ereklasse zal in het seizoen 2019-2020 met 4 teams vanuit de 1 klasse worden uitgebreid naar 16 teams.
e
De 1 vier teams uit de Cup poule plaatsen zich voor de Champions poule en de BeNeCup.
De overige 12 teams zullen in september in 3 poules van 4 spelen om de overige 4 plekken voor de Champions poule.
e
De nummers één plaatsen zich direct en de 2 beste nr’s 2 spelen in één wedstrijd om de 4 plek, de overige 8 teams zullen
spelen in de Trophy poule.
e

1 Klasse
e
Vanuit de 1 Klasse zullen er 4 teams promoveren naar de DEGIRO Ereklasse.
Rechtstreeks vanuit de Cup zullen dat de nummers 1, 2 en 3 zijn. De nummers 4 en 5 spelen nog een beslissingswedstrijd om
e
de 4 promotie plaatst. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op 19 mei in Amsterdam.
e
Er is geen degradatie naar de 2 Klasse.
e

2 Klasse
e
e
Vanuit de 2 Klasse zullen uit de Cup poule Noord en Zuid de nummers 1 en 2 promoveren naar de 1 Klasse.
e
Er is geen degradatie naar de 3 Klasse.
e

3 Klasse
e
e
Vanuit de 3 Klasse zullen de nummers 1 van de Cup poule promoveren naar de 2 Klasse.
Er zal vanuit de Plate poule één team degraderen. Dit zal bepaald worden in een thuis- en uit wedstrijd tussen
e
de 2 minste nummers 6 na afloop van de 2 fase. Deze wedstrijden zullen gespeeld worden op 19 mei en 26 mei.
e

4 Klasse
e
e
Vanuit de 4 Klasse zullen de 5 kampioenen uit de Cup poule promoveren naar de 3 Klasse.

Senioren competitie Dames
DEGIRO Ereklasse
Er vindt geen degradatie plaats
e

1 klasse
Nummers 1 en 2 promoveren naar DEGIRO Ereklasse.
e
Nummers 3 t/m 6 blijven in de 1 klasse
DEGIRO Ereklasse start seizoen 19-20 met 8 teams.
e

2 klasse Promotiepoule
e
Nummers 1 t/m 4 promoveren naar de 1 klasse.
e
Nummers 5 en 6 blijven in de 2 klasse
e
De 1 klasse start seizoen 19-20 met 8 teams
e

2 klasse Degradatiepoule
e
Nummers 1 t/m 4 blijven in de 2 klasse.
e
Nummer 6 degradeert naar de 3 klasse A poule
e
Nummer 5 speelt promotie/degradatie tegen de nummer 2 uit de 3 klasse A poule.
e
e
Winnaar speelt seizoen 19-20 in de 2 klasse. De verliezer speelt in de 3 klasse.
e
De 2 klasse start seizoen 19-20 met 8 teams

e

3 klasse A poule
e
Nummer 1 promoveert naar de 2 klasse
e
Nummer 2 speelt promotie/degradatie tegen de nummer 5 uit de 2 klasse degradatiepoule.
e
e
Winnaar speelt seizoen 19-20 in de 2 klasse. De verliezer speelt in de 3 klasse.
e

De indeling van de 3 klasse voor het seizoen 19-20 is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Bij een inschrijving tot en met 10 teams zullen we een hele competitie spelen.
Bij meer dan 10 teams zullen we starten met een halve competitie in 2 poules.

De Jeugdcompetitie
De jeugdcompetitie bestaat uit 3 leeftijdsgroepen, te weten Colts (U18), Junioren (U16) en Cubs (U14)
e
De teams worden volgens een ranking systeem (LJO) ingedeeld voor seizoen 19-20, 1 fase in poules van 6 teams.
Colts U18
Seizoen 2019-2020 Cup (1) Plate (2) Bowl (3 of 4)
Junioren (U16)
Seizoen 2019-2020 Cup (1) Plate (2) Bowl (3) Shield (4)
Cubs (U14)
Seizoen 2019-2020 Cup (1) Plate (2) Bowl (3) Shield (3) Ribbon (3)
e.e.a. afhankelijk van het aantal teams per leeftijdscategorie
De GTBM spelen geen competitie, maar hebben een programma welke door de districten wordt georganiseerd.
Rugby Nederland organiseert voor de TBM 3 bondsdagen en als afsluiting voor de Mini’s het LMT.
Algemeen:
De 2 hoogste of laagste teams wordt bepaald door Artikel 5 uit het VWW Jeugd en Senioren 2018-2019.

Belangrijke data:
11 mei 2019 Amsterdam
11 mei 2019 Regionaal
18 mei 2019 Amsterdam
18 mei 2019 Regionaal
19 mei 2019 Amsterdam
19 mei 2019 Amsterdam
26 mei 2019 Hilversum
8 juni 2019 Amsterdam

Jeugd finales in de Cup (Colts-Junioren-Cubs)
Jeugd finales in de overige klasse
Finale Degiro Ereklasse Heren en Dames
Voorronde NK Jeugd Sevens
Finale Degiro Plate poule
e
Promotie naar ereklasse, Nr. 4 en Nr. 5 van de 1 Klasse Cup poule.
NK Sevens Senioren (Heren en Dames)
NK Jeugd Sevens (Colts-Junioren-Cubs)

Wij vertrouwen erop u met deze informatie een antwoord te hebben gegeven op uw vragen.
Met vriendelijke groet,
Rugby Nederland
Fred van Verseveld
competitieleider

