II Algemene informatie
•
•

Scheidsrechters worden aangewezen door de Nevobo.
Elk eerstgenoemde team zorgt voor een teller.

II.1 Speelzalen promotie-/degradatie- en opvullingswedstrijden
De promotie-/degradatie- en opvullingswedstrijden worden gespeeld in door de Organisator aan
te wijzen (centrale) speelzalen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er door een team wedstrijden
worden gespeeld in een zaal, waarin tijdens de competitie de thuiswedstrijden zijn gespeeld.
De opvullingswedstrijden voor de Topdivisie worden gespeeld bij de verenigingen in een uit-/thuis
serie (2 wedstrijden).
II.2 Puntentelling bij promotie-/degradatie- en opvullingswedstrijden
Opvullingswedstrijden voor de Topdivisie:
Indien in het geval de beide teams na die twee wedstrijden een gelijk aantal punten hebben,
wordt na afloop van de tweede wedstrijd een “Golden Set” gespeeld, ongeacht de setstanden van
beide gespeelde wedstrijden.
In alle overige gevallen geldt:
Bij een enkele wedstrijd wordt er gespeeld om drie gewonnen sets.
Bij poule wedstrijden met 3 of 4 teams wordt er gespeeld om twee gewonnen sets.
Indien er sprake is van een gelijke stand (1-1) wordt de derde set gespeeld tot 15 punten met
twee punten verschil.
Voor deze wedstrijden geldt dat de winnaar (bij een 2-0 of 2-1 wedstrijduitslag) 2 punten en de
verliezer 0 punten ontvangt.
Bij poule wedstrijden met 5 of meer teams wordt er gespeeld om twee sets. Voor deze
wedstrijden geldt dat de winnaar 2 punten krijgt en bij een gelijke uitslag krijgen beide teams 1
punt. (Regio bepalend)
Indien teams gelijk eindigen, zal de beslissing over iedere plaats die van belang kan zijn, worden
verkregen door:
1. Het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets.
Indien dan twee of meer teams nog steeds gelijk eindigen:
2. Het quotiënt van het behaalde aantal punten voor en tegen in alle wedstrijden.
Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
3. Dan wordt de rangvolgorde bepaald door het resultaat van de wedstrijden onderling:
a. Het team met de meeste wedstrijdpunten, eindigt hoger. Indien er nog steeds twee of
meer teams gelijk eindigen:
b. Het team met het beste set gemiddelde (quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets)
eindigt hoger. Indien het set gemiddelde gelijk is:
c. Eindigt het team met het beste puntengemiddelde (quotiënt van bepaalde aantal punten voor
en tegen), hoger. Indien het punten gemiddelde ook nog gelijk is:
d. Eindigt het team, waarvan het quotiënt van de gewonnen en verloren punten in de onderlinge
wedstrijden opgeteld het hoogst is, hoger in de rangschikking.
e. Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.
(Best of Three)

