DISPENSATIE IS NIET MOGELIJK IN (Categorie A) :
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Landelijke jeugdcompetities A-, B- en C-junioren en D-pupillen
De Hoofdklassen van de districtscompetities voor A-, B-, C-junioren en D pupillen
De 1e klassen van districtscompetities voor A-, B- en C-junioren
Bij de F-pupillen
Bij de 4:4 F-pupillen
De O.14, O.12 en de hoofdklasse E –pupillen 9 tegen 9

DISPENSATIEBELEID JEUGD- EN SENIORENVOETBAL
(Van toepassing voor het veldvoetbal op elftallen/teams uitkomend in categorie B)
Artikel 1 - Leeftijdsklassen
1.
Het desbetreffende bestuur kan aan jeugdspelers alsmede aan eerstejaars senioren dispensatie
verlenen om in een leeftijdsklasse lager uit te komen
2.
Voor de leeftijdscategorie van de F-pupillen wordt geen dispensatie verleend.
3.
a.
Per leeftijdsklasse zijn bij elftallen maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en bij
zeventallen twee dispensatiespelers.
b.
Meisjes pupillen, junioren en eerstejaars senioren in de categorie A en B die uitkomen in
gemengde teams (J/M) of als meisjesteam in een gemengde klasse (J/M) mogen standaard
één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen. * Dit betekent voor meisjes
in categorie A en B:
Eerstejaars D-pupil mag uitkomen in E-pupillen;
Eerstejaars C-junior mag uitkomen in D-pupillen;
Eerstejaars B-junior mag uitkomen in C-junioren;
Eerstejaars A-junior mag uitkomen in B-junioren;
Eerstejaars senior mag uitkomen in A-junioren.
Hiervoor is geen extra dispensatieaanvraag nodig. Als zodanig vallen deze meisjes ook niet onder de
regeling zoals genoemd in artikel 1 lid 3a. Meisjes die twee jaar ouder zijn komen in principe niet in
aanmerking voor dispensatie om een leeftijdscategorie lager uit te komen.
4.
Wanneer een vereniging binnen de criteria van lid 3 geen teams kan samenstellen, dan kan het
desbetreffende bestuur aan de hand van de hierna onder a tot en met d opgenomen
aanknopingspunten de dispensatiemogelijkheden als volgt uitbreiden:
a.
Indien verzocht wordt om twee respectievelijk drie dispensaties of om een dispensatie die
buiten de leeftijdsregeling valt, wordt per geval bekeken of er sprake moet zijn van een
aanvullende regeling.
b.
Indien een aanvullende regeling wenselijk is, wordt een uitdraai gemaakt van de bij die
vereniging beschikbare leden per leeftijdsgroep.
c.
Uitgangspunt voor de aanvullende regeling is het onderbrengen van spelers in een team in
een hogere leeftijdsgroep. Dit team zal dan worden ingedeeld in een lage(re) klasse.
d.
Is de onder c genoemde regeling niet mogelijk, dan kunnen extra dispensatiespelers (bovenop
de drie/twee) worden toegestaan met de restrictie dat er nooit meer dan drie/twee
dispensatiespelers gelijktijdig in een wedstrijd in het veld mogen staan.
5.
Wanneer een elftal met dispensatiespeler(s) uitkomt in een competitieklasse waarop een promotie/degradatieregeling van toepassing is, dan verliest dit elftal het recht op promotie. (Met
uitzondering van de juniorenteams in de categorie A en B waarin meisjes uitkomen die maximaal één
jaar ouder zijn, zoals genoemd in artikel 1 lid 3b).
6.
Dispensatiespelers mogen maximaal een jaar ouder zijn en ingezet worden in alle teams van de
desbetreffende leeftijdsklasse (voor meisjes junioren betreft dit teams in de categorie A en B).
7.
In alle seniorenklassen mannen in de categorie B kunnen elftallen met een gemengde
samenstelling (M/V) uitkomen.
CONTROLE UITVOERING DISPENSATIE - REGELING
De geldige dispensatiebrief moet samen met het wedstrijdformulier en de pasjes aan de scheidsrechter worden
aangeboden.

