Stijgen en dalen seizoen 2021-2022 Dames
Kampioen
De kampioen: winnaar van de play-offs.
In de 1ste fase van de competitie: 22 wedstrijden (11 heen- en terugwedstrijden)

Play-offs
De play-offs worden gespeeld met de eerste 8 geklasseerde ploegen uit de reguliere
competitie in een “best of three” formule.
Wedstrijden 1 en 2 worden respectievelijk op vrijdag en zondag gespeeld, de eventuele
beslissende wedstrijd valt op dinsdag. In overleg met de clubs kan er, bij beslissing van het
competitiemanagement, van deze formule afgeweken worden.
De play-off wedstrijden worden geleid door 3 scheidsrechters. De kosten zijn telkens ten laste van
de thuis spelende club.

1/4 finals: best of three:

A
8 vs 1
1 vs 8
1 vs 8

/
/
/

B
7 vs 2
2 vs 7
2 vs 7

/
/
/

C
6 vs 3
3 vs 6
3 vs 6

/
/
/

D
5 vs 4
4 vs 5
4 vs 5

1/2 finals: best of three
Deze worden gespeeld in 2 groepen, over 3 speeldagen
Groep met “Winner A en Winner D”
Groep met “Winner B en Winner C”
De eerste wedstrijd zal gespeeld worden op het terrein van de laagst geklasseerde ploeg na
de reguliere competitie, de tweede wedstrijd op het terrein van de hoogst geklasseerde
ploeg en de eventueel derde wedstrijd opnieuw op het terrein van de hoogst geklasseerde
ploeg.
Final round: best of three
De eerste wedstrijd zal gespeeld worden op het terrein van de laagst geklasseerde ploeg na
de reguliere competitie, de tweede wedstrijd op het terrein van de hoogst geklasseerde
ploeg en de eventueel derde wedstrijd opnieuw op het terrein van de hoogst geklasseerde
ploeg.
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Dalers
De play-downs worden gespeeld met de laatste 3 geklasseerde ploegen uit de reguliere competitie.
De nummers 9 tot en met 11 van de reguliere competitie (3 ploegen) spelen heen en terug,
in totaal 4 wedstrijden. Zij starten met respectievelijk 3, 2 en 1 punt in de rangschikking.
De ploeg die in de klassering als laatste eindigt, daalt 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.
Een ploeg die in de loop van het seizoen algemeen forfait krijgt of geeft wordt beschouwd als één
van de voorziene dalers.
Indien een ploeg afziet van haar inschrijvingsrecht in Top Division Women dan verwerft de
voorlaatste daler het recht om deze plaats in te nemen. Indien twee ploegen afzien van hun
inschrijvingsrecht in Top Division Women dan verwerft tevens de laatste daler het recht om deze
plaats in te nemen.

Stijgen naar Top Division Women
BASKETBAL VLAANDEREN en AWBB kunnen elk 1 stijger aanduiden.
Indien een federatie geen stijger kan aanduiden dan verwerft de voorlaatste daler het recht om
deze plaats in te nemen. Indien geen van beide federaties een stijger kan aanduiden dan verwerft
tevens de laatste daler het recht om deze plaats in te nemen

Deelname aan Europese competitie
Volgende rangorde zal gehanteerd worden om de beschikbare Europese tickets te bepalen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kampioen TDW
Winnaar Beker van België
Verliezend finalist van de play-offs
Eerste in het klassement voor aanvang van de play-offs
Tweede in het klassement voor aanvang van de play-offs
Derde in het klassement voor aanvang van de play-offs
Vierde in het klassement voor aanvang van de play-offs
Etc

Indien de kampioen ook de bekerwinnaar is, of de bekerwinnaar ook de Verliezend finalist van de
playoffs is gaat het Europese ticket naar de volgende club die op basis van bovenstaande rangorde in
aanmerking komt voor Europees basketbal.
Indien een club, om welke reden dan ook, niet kan of wenst deel te nemen aan een Europese
competitie, gaat het Europese ticket naar de volgende club uit de rangorde
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