Stijgen en dalen seizoen 2017–2018 Dames
Kampioen
De kampioen: winnaar van de play-offs.
In de 1ste fase van de competitie: 22 wedstrijden (11 heen- en teugwedstrijden)
In de 2de fase van de competitie worden de teams, welke op de plaatsen 1 tot 8 eindigen na de
reguliere competitie, ingedeeld in 2 poules
• Poule 1: Nr. 1 - 4 - 6 en 8 van het klassement na de 1ste fase van de competitie
• Poule 2: Nr. 2 - 3 - 5 en 7 van het klassement na de 1ste fase van de competitie
• Organisatie van 2X3 wedstrijden H/T
Play-offs
• 1/2e finale in een best of 3 tussen de gekruiste Nr. 1 en 2 van de poules
• thuisvoordeel bij de eerste wedstrijd voor de Nr. 2 van de poules
• wedstrijd 2 en eventuele belle bij de Nr. 1 van de poules
• finale tussen de winnaars van de 1/2e finale in een best of 3
• thuisvoordeel bij de eerste wedstrijd voor het team dat het minst gunstig geklasseerd was
na de reguliere competitie
• wedstrijd 2 en eventuele belle bij het team dat het meest gunstig geklasseerd was na de
reguliere competitie in een “best of three” formule.

Dalers
De play-dows worden gespeeld met de laatste 4 geklasseerde ploegen uit de reguliere competitie.
De nummers 9 tot en met 12 van de reguliere competitie (4 ploegen) spelen heen en terug,
in totaal 6 wedstrijden. Zij starten met respectievelijk 4, 3, 2 en 1 punt in de rangschikking.
De ploegen die als laatste 2 staan geklasseerd, dalen naar 1ste Landelijke/1ère régionale.
Indien twee of meer ploegen met gelijke punten eindigen, dan geldt de rangschikking op het einde
van de reguliere competitie.
Indien een ploeg afziet van hun inschrijvingsrecht in Top Division Women 1, dan zal deze ploeg
vervangen worden door een andere ploeg van de liga waartoe zij behoort.
Indien geen enkele ploeg wenst te stijgen, dan kan de daler uit Top Division Women 1,
eventueel blijven in de reeks.

Stijgen naar Top Division Women 1
VBL en AWBB kunnen elk 1 stijger aanduiden.
Indien een liga geen stijger kan aanduiden, dan kan de andere liga een tweede stijger aanduiden.
Indien er geen twee stijgers zijn, dan kunnen de dalers uit Top Division Women 1,
eventueel blijven in hun reeks (volgens rangschikking)
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