
 

 

 

 

 

 

Promotie-/degradatieregeling district Zuid I 2021’/22 
 
Op basis van de groepsaantallen per 1 december 2021 is het promotie-/degradatiemodel voor het seizoen 
2021/’22 vastgesteld.  
 
Indien er (grote) wijzigingen plaatsvinden in de groepsaantallen gedurende het huidige seizoen, kan het P/D-
model bijgesteld worden. Bij het vaststellen van de aantallen is rekening gehouden met het aantal 
beschikbare wedstrijden per speelronde voor de betreffende groep. 
Meer informatie over de bepalingen bij promotie/degradatie kun je terugvinden in het handboek arbitrage 
veldvoetbal AV 2021-22, hoofdstuk 5. 
 
 
Scheidsrechters Senioren: 
 

  Aantal    Aantal 

Groep Promotie Degradatie  Groep Promotie Degradatie 

ZASC N.v.t. 3  ZOSC N.v.t. 2 

ZASD 3* 3  ZOSD 3* 2 

ZASE 2 6  ZOSE 2 6 

ZASF 4 6  ZOSF 4 8 

ZASG 8 5  ZOSG 8 6 

ZASH 5 N.v.t  ZOSH 4 3 

ZASI N.v.t. N.v.t.  ZOSI 0 0 

 
- * uit groep ZASD en ZOSD vindt per speeldag vanuit een landelijke ranking promotie plaats naar de 

landelijke lijst groep ZASC of ZOSC. Vanuit deze landelijke ranking promoveren 3 scheidsrechters 
(ongeacht herkomst district) naar Groep SC. 

 

- * voorwaarde om voor promotie van ZASD/ZOSD naar ZASC/ZOSC in aanmerking te komen is het 
tijdens het seizoen 2021/`22 behalen van de FIFA-fitness test voor scheidsrechters category men 3. 
Tevens geldt dat de cursus scheidsrechter 1 (SOI) een voorwaarde is om te kunnen promoveren naar 
groep ZASC/ZOSC 

 
- Scheidsrechters die actief zijn in het dames- of G-voetbal kunnen niet promoveren of degraderen. 

 
- Scheidsrechters die de SOIII-opleiding volgen, worden aan het eind van deze opleiding op basis van 

hun prestaties in een groep geplaatst. Hiervoor zijn geen aantallen per groep vastgesteld, e.e.a. is 
ter beoordeling aan de afdeling arbitrage. 
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Scheidsrechters Jeugd: 
 

  Aantal 

Groep Promotie Degradatie 

ZAJA N.v.t. 4 

ZAJB 4** 4 

ZAJC 6 8 

ZAJD 5 6 

ZAJE 6 14 

ZAJF 3 N.v.t. 

ZAJG N.v.t. N.v.t. 

 
- ** uit groep ZAJB vindt vanuit een landelijke ranking promotie plaats naar de landelijke lijst groep ZAJA. 

Vanuit deze landelijke ranking promoveren 4 scheidsrechters (ongeacht herkomst district) naar Groep 
ZAJA. 
 

- ** voorwaarde om voor promotie van ZAJB naar ZAJA in aanmerking te komen is het tijdens het seizoen 
2021/`22 behalen van de FIFA-fitness test voor scheidsrechters category men 4.  

 
- Scheidsrechters die de SOIII-opleiding volgen, worden aan het eind van deze opleiding op basis van 

hun prestaties in een groep geplaatst. Hiervoor zijn geen aantallen per groep vastgesteld, e.e.a. is 
ter beoordeling aan de afdeling scheidsrechterszaken. 

 
 
Assistent-scheidsrechters: 
 

  Aantal    Aantal 

Groep Promotie Degradatie  Groep Promotie Degradatie 

ZAAC 5 4  ZOAC 6 2 

ZAAD 7*** N.v.t.  ZOAD 10*** N.v.t. 

 
 

- *** De groepen ZAAD en ZOAD bestaan vooral uit beginnende assistent-scheidsrechters. Zij hebben 
meer baat bij een uitgebreid coachtraject dan bij rapportage. In deze groep wordt dan ook geen 
ranglijst opgesteld. In de tweede helft van het seizoen zal er per steunpunt een voordracht gedaan 
worden van kandidaten die volgens de afdeling arbitrage op basis van de ontwikkelde competenties 
in staat geacht worden om de stap naar groep AC te maken ongeacht herkomst district. 
 

 


