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Reglement B.B.F. Grand Slam Tour.
Artikel 1: Deelname van verenigingen.
Iedere vereniging die een toernooi organiseert onder auspiciën van de B.B.F. kan zijn/haar toernooi aanmelden voor
deelname aan de Grand Slam Tour bij de toernooileider van de B.B.F.
Artikel 2: Deelnemers/deelneemsters.
Er kan worden deelgenomen door spelers in het bezit van een geldige classificatiekaart afgegeven door BBF, BNL, HBB of
RBB. Alleen deelnemers van de B.B.F. kunnen in aanmerking komen voor de punten welke behaald kunnen worden op de
toernooien voor de Grand Slam Tour die zijn aangemeld bij de B.B.F. toernooileider.
Artikel 3: Grand Slam Titels.
De titels kunnen worden behaald in de volgende onderdelen:
 Enkel spel heren
 Enkel spel dames
 Dubbel spel heren
 Dubbel spel dames
 Gemengd dubbel spel heren
 Gemengd dubbel spel dames
Er wordt geen onderscheid gemaakt in de speelklassen. Er komt dus maar een winnaar/winnares per discipline in alle
speelklassen. Bij een gelijke stand in een onderdeel wordt er van de wedstrijden welke meegeteld hebben voor het resultaat
het saldo van de voor- en tegen punten geteld. Degene met het beste resultaat wordt tot winnaar/winnares uitgeroepen.
Artikel 4: Puntentelling.
Met ingang van de kwart finales kunnen er punten worden verdiend voor de ranglijst. In alle disciplines wordt dezelfde
puntentelling toegepast. In de onderdelen HD, DD en GD worden de punten toegekend per deelnemer.
Verliezend kwart finalist: 10 punten
Verliezend halve finalist: 20 punten
Verliezend finalist:
30 punten
Winnaar toernooi:
40 punten
Worden er geen kwart finales of halve finales gespeeld dan worden de punten welke daarvoor zou zijn gegeven niet
toegekend. Indien een speler of speelster van de HBB, RBB of BNL. in aanmerking komt voor punten, dan worden deze
punten niet toegekend.(alleen deelnemers met een geldige B.B.F. classificatiekaart kunnen meedoen).
Artikel 5: Uitslagen.
Om een snelle registratie van de uitslagen te kunnen publiceren dient de organiserende vereniging uiterlijk 1 week na
afloop de uitslagen door te geven aan de B.B.F. toernooileider. Dit dient te gebeuren door middel van een door de B.B.F.
verstrekt Excel bestand.
Artikel 6: De ranglijst
De ranglijst wordt opgemaakt door het per deelnemer behaalde aantal punten te delen door het op dat moment aantal
georganiseerde toernooien welke deelnamen aan de B.B.F. Grand Slam Tour. Deze uitslagen zullen dan zo snel mogelijk
worden bijgewerkt in de B.B.F. Grand Slam Ranglijst.
Artikel 7: Publicatie ranglijst.
Op de website van de B.B.F. zal deze ranglijst worden gepubliceerd. Ook zal de ranglijst worden gepubliceerd op de social
media sites. Hierdoor kan een interactiviteit ontstaan met de deelnemers/deelneemster aan de B.B.F. Grand Slam Tour.
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Artikel 8: Prijzengeld.
Voor de winnaars en winnaressen van de B.B.F. Grand Slam titels zal een prijzenbedrag per onderdeel beschikbaar worden
gesteld. De hoogte hiervan zal jaarlijks door het B.B.F. bestuur worden vastgesteld.
Artikel 9: Aantal toernooien.
Deze prijzen worden pas ter beschikking gesteld als er over het seizoen minimaal vier, inclusief het B.B.F. toernooi,
toernooien zijn gespeeld en welke zijn aangemeld voor deelname aan de B.B.F. Grand Slam Tour.
Artikel 10: Verplichtingen organiserende vereniging
De vereniging die een toernooi organiseert in het kader van de BBF Grand Slam Tour, al dan niet wat naamstelling
gekoppeld aan een sponsor, is verplicht zich te conformeren aan de gemaakte sponsorafspraken die overeen gekomen zijn
in het kader van de BBF Grand Slam Tour. Deze zullen worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering ter
goedkeuring.
Artikel 11: Onvoorziene omstandigheden.
In omstandigheden waarin dit reglement niet voldoet, zal de toernooileider, gehoord hebbende het B.B.F. bestuur, een
beslissing nemen.
Reglement is vastgesteld in de ALV van de Bossche Badminton Federatie van 21 mei 2013

Toelichtingen
Artikel 1.
Uiteraard wordt er gehoopt/verwacht dat iedere vereniging die een toernooi organiseert onder B.B.F. auspiciën zich
aanmeldt voor de tour.
Artikel 2.
We willen deze titel en prijs aan een B.B.F. deelnemer uitreiken.
Artikel 3.
De B.B.F. Grand Slam titels zijn individuele titels. Er hoeft dus niet op alle toernooien met dezelfde partner te worden
gespeeld. Iedereen ontvangt voor zijn of haar prestaties persoonlijke punten.
Artikel 5.
Om zo hoog mogelijk te eindigen is het dus belangrijk om aan zoveel mogelijk toernooien mee te doen.
Een voorbeeld hiervan is:
Er zijn 5 toernooien in het seizoen georganiseerd die alle 5 meedoen aan de Grand slam tour. Een speler heeft aan vier
toernooien meegedaan. Twee keer winnaar(2x40 punten), een keer verliezend finalist (30 punten) en een keer verliezend
halve finalist (20 punten). Totaal dus 130 punten. Deze worden gedeeld door 5 (immers 5 toernooien doen mee aan de
tour) en in de ranglijst heb je dan 26 punten.
Wordt er dus aan meer toernooien deelgenomen is de kans groter dat je meer punten verwerft.
Artikel 6 en 7.
Hoe sneller de B.B.F. in het bezit is van de uitslagen, hoe eerder publicatie kan plaats vinden op het site. We zijn hiermee
afhankelijk van het inzenden van de uitslagen door de vereniging.
Artikel 8.
In een later stadium zal het prijzenbedrag bekend worden gemaakt.
Artikel 9.
Ter voorkoming van een beperkt aantal toernooien is gekozen voor minimaal 4 toernooien.
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