Belangrijkste veranderingen
Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2019/’20
Categorie A en B
De indeling van categorie A en B in het jeugdvoetbal is gewijzigd. Met ingang van het seizoen
2019/’20 behoren de (Ere)divisie tot en met de Hoofdklasse van de leeftijdscategorieën JO13 tot en
met JO19 tot categorie A. Dit geldt dus ook voor de even competities. Alle overige klassen in het
jeugdvoetbal behoren tot categorie B.

Trainerslicenties
De geldigheidsduur van een trainerslicentie is gewijzigd. Vanaf 1 juli 2019 is de licentie drie jaar geldig
en is het minimaal aantal te behalen licentiepunten voor verlenging vastgesteld op vijftien.
Uitzondering hierop zijn de trainerslicenties die vóór 1 januari 2020 aflopen. Als overgangsfase naar
de nieuwe puntenregeling, kunnen deze licenties nog worden verlengd op basis van twaalf
licentiepunten.

Flexibele regeling voor verzoeken tot verplaatsen wedstrijden categorie A
Met ingang van het seizoen 2019/’20 is het toegestaan om in de categorie A -onder bepaalde
voorwaarden- wedstrijden te verplaatsen naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde
datum.

Bereikbaarheid in het weekend
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot na het weekend is de medewerker wedstrijdzaken
bereikbaar via KNVB contact: 088 – 027 50 50. Bereikbaarheid voor de landelijke competities
amateurvoetbal is ongewijzigd.

Reiskosten en entreegelden
Om de regeling betreffende de reiskosten en de verdeling van de entreegelden te verduidelijken is
onderscheid gemaakt in de 1e en 2 ronde nacompetitie, finale nacompetitie en beslissingswedstrijd.
Inhoudelijk is de regeling niet veranderd

Richtlijnen externe scouting
In artikel 5 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal zijn voorschriften
opgenomen met betrekking tot de externe scouting van amateurspelers en spelers welke spelen in
een jeugdopleiding van een betaaldvoetbalorganisatie. De bepalingen uit artikel 5 vormen de regels
waaraan iedereen zich heeft te houden bij activiteiten in het kader van externe scouting. De regels zijn
er om recht te doen aan de belangen van alle betrokkenen (de speler, de vereniging waar de speler
geregistreerd staat en de scoutende vereniging) en de transparantie bij externe scouting te
bevorderen.

Drone
Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan dat tijdens een wedstrijd een drone boven het
speelveld vliegt.

