COMPETITIE REGLEMENT
SENIOREN

Artikel 5

HOOFDSTUK I: "ALGEMEEN"

Artikel 6

Artikel 1

Deelnemers aan de senioren- en herencompetitie dienen minimaal in het bezit te zijn
van een geldige classificatiekaart uitgegeven door de B.B.F..

Deelnemers, hetzij verenigingen in haar geheel, hetzij spelers/speelsters afzonderlijk,
kunnen bij handelen in strijd met dit reglement gestraft worden d.m.v. diskwalificatie,
schorsing of royement. E.e.a. ter beoordeling van het B.B.F.-bestuur.

De competitie wordt onder auspiciën van de Bossche Badminton Federatie, hierna te
noemen de B.B.F., gespeeld en door het bestuur van deze Federatie samengesteld en
geregeld.

Artikel 7

Artikel 2

De deelnemende verenigingen dienen de competitiewedstrijden op werkdagen te spelen,
te weten op maandag t/m vrijdag tussen 19.00 en 23.30 uur.
Als speeltijd moet minimaal 2 uur per competitiewedstrijd aangehouden worden.

Dit reglement is van toepassing op alle federatiecompetities en vriendschappelijke
wedstrijden tussen de bij de B.B.F. aangesloten verenigingen.

HOOFDSTUK III: "AANMELDING"
HOOFDSTUK II: "DEELNAME"

Artikel 8

Artikel 3

Lid 1
Opgave van spelers/speelsters voor de competitieteams dient te geschieden via het
inschrijfformulier, in volgorde van hoog naar laag geclassificeerd.

Aan de competitie van de B.B.F. kunnen alleen verenigingen deelnemen, die lid zijn van
deze federatie.

Lid 2
Indien bij controle voor of tijdens de competitie blijkt dat in strijd met het in Artikel 8
lid 1 gestelde is gehandeld, kan uitsluiting c.q. diskwalificatie van de betreffende speler/
speelster door de wedstrijdsecretaris, plaats vinden.

Artikel 4
Het deelnemen aan de competitie houdt in, dat de deelnemende vereniging zich akkoord
verklaart met het competitiereglement.
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Artikel 9

Lid 2
De spelers/speelsters dienen in het bezit te zijn van een geldige B.B.F.-classificatiekaart
en moeten deze op verzoek tonen aan:
lid van de classificatiecommissie;
lid B.B.F.-bestuur;
aan de teamleider van de tegenpartij.
Indien het voorkomt dat bij het spelen van de competitie een speler/speelster de
classificatiekaart niet kan tonen, zullen de betreffende partijen als verloren worden
beschouwd.

Lid 1
De senioren- en herencompetitie spelen 2 competities in één seizoen, namelijk
Competitie Najaar en Competitie Voorjaar. De aanvang van de Competitie Najaar en
Competitie Voorjaar word op voorstel van het bestuur van de B.B.F. tijdens de A.L.V.
vastgesteld. De aanmelding van de teams voor de Competitie Najaar dient op de
daartoe verstrekte inschrijfformulier te geschieden, binnen een door het bestuur van de
B.B.F. gestelde termijn.
Lid 2
De indeling van de teams voor de Competitie Voorjaar mag niet worden gewijzigd.

Lid 3
Spelers/speelsters kunnen slechts voor één vereniging uitkomen in de B.B.F.competitie.

HOOFDSTUK IV: "COMPETITIE WEDSTRIJD"

Artikel 11

Artikel 10

Lid 1
Spelers/speelsters uit een team dat in een hogere klasse speelt, mogen niet invallen in een
team dat in een lagere klasse speelt. Als men in dezelfde klasse speelt, mogen
spelers/speelsters uit een hoger team niet invallen in een lager team.
Per seizoen mag je 6 maal invallen.
Na de 7e invalbeurt is men slechts competitie gerechtigd voor het eerst hoger spelend
team waarvoor ten minste 1 maal is ingevallen. Let op dat de invalbeurten die men in
de hoger spelende teams heeft gehad, blijven gelden voor de verdere telling van
invalbeurten.

Lid 1
Een seniorenteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers/speelsters per wedstrijd,
bestaande uit tenminste 2 dames en 2 heren en ten hoogste 3 dames en 3 heren.
Een herenteam bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 heren per wedstrijd.
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Indien men bij aanvang van de competitie niet was ingedeeld bij een team, geldt dat
men na de 7e invalbeurt wordt ingedeeld als speler/speelster bij het laagst spelend
team waarvoor men is ingevallen. Let op dat de invalbeurten die men in de hoger
spelende teams heeft gehad, blijven gelden voor de verdere telling van invalbeurten.

Artikel 12
Lid 1
Een wedstrijd uit de seniorencompetitie bestaat uit 8 partijen, te weten:
2 maal damesenkel;
2 maal herenenkel;
1 maal damesdubbel;
1 maal herendubbel;
2 maal gemengddubbel.

Mocht een speler/speelster vast in een team komen met een lagere classificatie dan een
speler/speelster in een lager team, dan volgt er een her-classificatie.
Lid 2
Jeugdspelers/speelsters kunnen maximaal 6 maal per seizoen invallen bij een team dat
deelneemt aan de seniorencompetitie of herencompetitie, zonder dat dit consequenties
heeft voor deelname aan de jeugdcompetitie.

Lid 2
Een wedstrijd uit de herencompetitie bestaat uit 6 partijen, te weten:
3 maal herenenkel;
3 maal herendubbel

Lid 3
Binnen de competitie is invallen mogelijk door een speler/speelster die gelijk of lager
geclassificeerd is, als de speler/speelster die bij aanmelding is opgegeven.

Lid 3
In een competitiewedstrijd mag iedere speler/speelster minimaal 2 en maximaal 3
partijen spelen, terwijl ieder slechts één heren- of damesenkel partij mag spelen.

Met als uitzondering dat een speler/speelster met een hogere classificering mag
invallen in het eerste team, als daar alleen lager geclassificeerde spelers/speelsters
staan (dus niet gelijk geclassificeerde).

Lid 4
Indien er maar 1 dame of heer is, mag deze 1 enkelpartij en 2 gemengddubbel
wedstrijden spelen. De wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden, worden als verloren
beschouwd.

Lid 4
Spelers uitkomende in de seniorencompetitie mogen invallen in de herencompetitie en
andersom. Spelers mogen maximaal 6 maal invallen per seizoen, mits zij voldoen aan
gestelde in Artikel 11 lid 3.
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Lid 5
Iedere partij bestaat uit 2 sets die volgens het rallypointsysteem gespeeld worden.
Iedere gewonnen set levert 1 punt op.
De partij die het eerst 21 punten scoort wint de set. Indien de stand 20-20 wordt, moet de
set worden gewonnen met 2 punten verschil. Is de stand echter 29 – 29 dan wordt het
winnende punt gespeeld.
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Lid 6
Partijen, die worden gespeeld door niet aangemelde spelers/speelsters, worden als
verloren beschouwd.

Lid 3
a. Onderlinge wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging mogen alleen
verplaatst en gespeeld worden voor de vastgestelde datum.
b. De wedstrijdsecretaris dient uiterlijk 1 week na de door de B.B.F. vastgestelde
datum geïnformeerd te zijn, d.m.v. een online uitstelformulier, dat door de
“verzoekende partij” wordt ingevuld.

Lid 7
De partijen dienen in volgorde van het wedstrijdformulier te worden gespeeld. In
onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

Lid 4
Het bestuur van de verenigingen wordt gevraagd er op toe te zien, dat er niet zomaar
competitiewedstrijden worden uitgesteld of verschoven, gezien de administratieve
werkzaamheden. Indien dit wel gebeurt, neemt de wedstrijdsecretaris van de B.B.F.
contact op met het bestuur van de desbetreffende vereniging.

Artikel 13
Elk team speelt tenminste een thuis- en een uitwedstrijd op een door de wedstrijdsecretaris
vastgestelde datum en tijdstip.
Als een poule bestaat uit 7 of meer teams dan zal er een halve competitie worden
gespeeld. Je speelt dan 1 wedstrijd, dit kan thuis, maar ook uit zijn.

Artikel 15
Lid 1
Spelers/speelsters van een team zijn verplicht om op de aanvangstijd aanwezig te zijn.

Artikel 14
Lid 1
Alle competitiewedstrijden moeten op de daarvoor door de B.B.F. vastgestelde datum
worden gespeeld.

Lid 2
Onder het tijdig aanwezig zijn van een team wordt verstaan het aanwezig zijn van één of
meerdere teamleden op de aangegeven tijd van aanvang.

Lid 2
Uitstel is slechts mogelijk:
a. Indien gebruik van de speelzaal door de eigenaar/verhuurder onmogelijk wordt
gemaakt;
b. Bij zeer extreme weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van het B.B.F.
bestuur;
c. Na onderling overleg en schriftelijke berichtgeving, voor de vastgestelde datum,
aan de wedstrijdsecretaris van de B.B.F. d.m.v. het online uitstelformulier.
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Lid 3
Indien een partij wegens het niet of te laat verschijnen van spelers/speelsters niet of slechts
ten dele kan worden gespeeld, wordt deze partij als verloren beschouwd voor het
veroorzakende team.
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Lid 4
Indien een competitieteam voor het spelen van zijn wedstrijd niet verschijnt, zonder
berichtgeving aan tegenstander en wedstrijdsecretaris B.B.F., zullen er twee
wedstrijdpunten in mindering worden gebracht en zal een boete opgelegd worden van
€ 5,00 voor de eerste keer, € 10,00 voor de tweede keer, enz. Deze cumulatief oplopende
boete geldt per competitieseizoen.

Artikel 18
Het aantekenen van protest dient kenbaar te worden gemaakt op de voorzijde van het
wedstrijdformulier, waarbij dit protest zichtbaar moet zijn op de doorslagen. Het protest
zelf kan op de achterzijde van het wedstrijdformulier geschreven worden. Tevens dient de
tegenpartij hiervan in kennis te worden gesteld voordat het formulier wordt ondertekend.
Op deze wijze kenbaar gemaakte protesten zullen door de B.B.F., met inachtneming van
de artikelen uit het competitiereglement, behandeld worden. Protesten achteraf, dus nadat
het formulier is ingeleverd, zijn niet mogelijk.

Artikel 16
Het thuisspelende team zorgt voor:
- de zaal;
- de shuttles van de merken die zijn goedgekeurd en gepubliceerd door de B.B.F.
1 merk shuttle voor alle teams, voor het gehele seizoen
- één wedstrijdformulier;
- scheidsrechters;
- telboek.

Artikel 19
De wedstrijdformulieren dienen binnen 1 week bij het B.B.F. wedstrijdsecretariaat
binnen te zijn. De vereniging die in gebreke blijft en het wedstrijdformulier te laat
inlevert, zal hiervan in kennis gesteld worden en krijgt de mogelijkheid om als nog
binnen 3 dagen het wedstrijdformulier in te leveren. Niet ingezonden c.q. niet
ontvangen wedstrijdformulieren worden beoordeeld als wedstrijden die niet gespeeld
zijn op de daarvoor door de B.B.F. vastgestelde datum en zullen derhalve verloren
gegeven worden aan de thuisspelende vereniging met 16 tegen 0 punten. Na 5 keer
binnen een vereniging in kennis gesteld te zijn van een missend wedstrijdformulier zal
er direct over worden gegaan tot het verloren gegeven worden aan de thuisspelende
vereniging met 16 tegen 0 punten.

Artikel 17
Lid 1
Het wedstrijdformulier dient voor aanvang van de wedstrijd geheel te worden ingevuld;
van iedere speler/speelster dient eenmaal de classificatie en het classificatienummer, vooren achternaam op het formulier voor te komen.
Lid 2
De teamleider van het thuisspelende team overhandigt het door hem/haar ingevulde
wedstrijdformulier aan de teamleider van de tegenpartij, die er op zijn beurt voor dient te
zorgen, dat dit formulier direct verder wordt ingevuld. Na invulling van welk gegeven dan
ook, mag er niets meer aan het formulier veranderd worden. Veranderingen worden
beschouwd als foutieve invulling en kunnen leiden tot verlies van de wedstrijd.
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HOOFDSTUK V: "PROMOTIE - DEGRADATIE"

Artikel 22

Artikel 20

Lid 1
Promotie en degradatie bij de senioren geschiedt als volgt:
De eerste promoveert naar één klasse hoger en de laatste degradeert naar één klasse lager.

De senioren-, en herencompetitie bestaat uit:
- hoofdklasse;
- 1e klasse;
- 2e klasse;
- 3e klasse;
en zo verder, voor zover er teams zijn.

Lid 2
Een team dat zich na aanmelding of tijdens de competitie terugtrekt, eindigt als laatste en
degradeert. De betrokken vereniging zal een boete opgelegd krijgen van € 69,00.
Lid 3
Wanneer meer dan 1 team moet promoveren (i.v.m. terugtrekken van één of meerdere
teams), dan beslist de B.B.F. wedstrijdsecretaris over de indeling.

Artikel 21
Bij winst van een competitiewedstrijd worden 2 punten toegekend, bij een gelijkspel 1
punt en bij verlies worden geen punten toegekend. Wanneer bij beëindiging van de
competitie 2 of meer teams gelijk eindigen, beslist;
1. het gamesaldo competitie;
2. onderlinge resultaat competitie;
3. het puntensaldo competitie;
4. het puntensaldo van de onderlinge wedstrijden competitie;
5. beslissingswedstrijd.
Deze wedstrijd(en) zal (zullen) op een door het B.B.F. bestuur aangewezen tijdstip en
plaats dienen te worden gespeeld.
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Lid 4
Een team dat in een klasse met overmacht kampioen geworden is, kan bij het bestuur van
de B.B.F. het verzoek indienen om bij promotie één klasse over te slaan, mits in die
hogere klasse plaats is.
Lid 5
Een team dat in een klasse veruit als laatste eindigt, kan bij het bestuur van de B.B.F. het
verzoek indienen om bij degradatie één klasse meer te degraderen, de B.B.F.
wedstrijdsecretaris beslist dan over de indeling.

-6-

Competitiereglement goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van de Bossche
Badminton Federatie, d.d. 30 mei 1978.

HOOFDSTUK VI: "OVERIGE BEPALINGEN"
Artikel 23

Wijzigingen goedgekeurd door de A.L.V., d.d.
29 mei 1979, 20 mei 1980, 19 mei 1981, 18 mei 1982, 17 mei 1983, 15 mei 1984,
21 mei 1985, 20 mei 1986, 19 mei 1987, 17 mei 1988, 16 mei 1989, 15 mei 1990,
21 mei 1991, 19 mei 1992, 18 mei 1993, 17 mei 1994, 16 mei 1995, 14 mei 1996,
13 mei 1997, 12 mei 1998, 25 mei 1999, 16 mei 2000, 15 mei 2001, 14 mei 2002,
14 mei 2003, 06 april 2004, 15 mei 2007, 27 mei 2008,10 juni 2014, 17 mei 2017,
1 september 2020

Het is verboden om tijdens het spelen van sets aanwijzingen aan de spelers te geven. Dit
geldt voor scheidsrechter, toeschouwers en spelers/speelsters die niet aan de partij
deelnemen.
Artikel 24
Wijzigingen in het regelement moeten goedgekeurd worden door de A.L.V.
Artikel 25
In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur van de B.B.F.
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