Agendapunt 10.2

Wijzigingen Competitie Reglement

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen:








Inhoudsopgave, Hoofdstuk II
Hoofdstuk 1, artikel 1, 2 en 3
Hoofdstuk II, artikel 1,3 5, 9, 11 en 12
Hoofdstuk III, artikel 7 en 8
Hoofdstuk V, artikel 2, 3, 4, en 7a
Hoofdstuk VI, artikel 2, 10, 15 en 16
Hoofdstuk VII, artikel 1

Toelichting
Met de invoering van het Competitiehuis wordt voor alle competities van een nieuwe
digitale applicatie gebruik gemaakt om teams voor de competitie aan te melden. Naast de
bondscompetitie en de mannencompetitie maken ook de regiocompetities hier gebruik van.
H VI artikel 2 is hierop gewijzigd.
Aan de kampioenschappen voor Bondsteams, mannenteams en regioteams kunnen op dit
moment naast de kampioenen ook lager geëindigde teams deelnemen, indien een kampioen
zich afmeld. Omdat deze kampioenschappen voor de echte kampioenen zijn wordt
voorgesteld deze mogelijkheid te laten vervallen. H III artikel 7 en 8 zijn hierop aangepast.
Door de invoering van het Competitiehuis en het verzoek vanuit de Regio’s om de
Mannencompetitie op te nemen in het competitiehuis zijn alle overige wijzigingen nodig in
het Competitie Reglement.
10.2.1 Wijziging Inhoudsopgave, Hoofdstuk II

INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk II:

Indeling van de competitie en vaststelling van het programma
Art. 11:
Opgave teams Mannencompetitie en regiocompetitie

Voor (leden van) artikelen die uitsluitend gelden voor Bondscompetitie, respectievelijk
Mannencompetitie, respectievelijk Regiocompetities, is dit aan het begin van het
desbetreffende lid of artikel met ‘(Bondscompetitie)’ respectievelijk ‘(Mannencompetitie)’
respectievelijk ‘(Regiocompetitie)’ aangegeven.

10.2.2 Wijziging Hoofdstuk 1, artikel 1, 2 en 3

H I artikel 1.
Definities en afkortingen
Artikel 1

d.

divisie : onderdeel van de Bondscompetitie respectievelijk de
Mannencompetitie op basis van rangschikking naar sterkte

k.

klasse : onderdeel van één competitie, anders dan de Bondscompetitie en de
Mannencompetitie, op basis van rangschikking naar sterkte

r.

RCW : Regionale Commissie Wedstrijdzaken
Regiocompetitie : alle competities geregeld in dit reglement behalve de
Bondscompetitie en de Mannencompetitie

H I artikel 2.
Bepalingen en regelingen
Artikel 2
1.
a.
In dit reglement worden de volgende competities geregeld:
- Bondscompetitie
- Jeugdcompetitie
- Mannencompetitie
- Vrouwencompetitie
- Jongenscompetitie
- Meisjescompetitie
b.
De bepalingen voor overige door een RCW te organiseren competities
worden vastgesteld bij Regioreglement, conform Hoofdstuk VII art. 2
van de Statuten.
c.
Waar in dit reglement wordt gesproken over “een competitie” of over
“competities” worden alle in lid 1a van dit artikel genoemde
competities bedoeld.
Waar in dit reglement wordt gesproken over “Regiocompetitie ”
worden alle in lid 1a van dit artikel genoemde competities bedoeld,
uitgezonderd de Bondscompetitie en Mannencompetitie.
2.

Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van LCW/RCW, de volgende
uitvoeringsregelingen bij dit reglement vast:

c.

Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie en
Mannencompetitie (Hoofdstuk V art. 7): deze regeling beschrijft de
voorwaarden voor het invallen bij wedstrijden in de Bondscompetitie
en in de Mannencompetitie. (LCW)

H I artikel 3.
Leiding
Artikel 3
1.
2.

De LCW leidt de Bondscompetitie en Mannencompetitie. De RCW leidt de
Regiocompetitie in haar regio.
Door het Bondsbestuur worden besluiten betreffende de Bondscompetitie of
Mannencompetitie, respectievelijk. een Regiocompetitie slechts genomen,
nadat de LCW, respectievelijk. de desbetreffende RCW is gehoord.

10.2.3 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 1,3 5, 9, 11 en 12

H II artikel 1.
Indeling
Artikel 1
1.

In een promotie-degradatieregeling voor een bepaald seizoen voor een
competitie bepaalt het Bondsbestuur, nadat de LCW/RCW is gehoord, voor de
Bondscompetitie, Mannencompetitie en Regiocompetities van het daarop
volgend seizoen het aantal divisies/klassen en het maximum aantal teams per
afdeling.

H II artikel 3.
Terugtrekking van teams
Artikel 3
1.
Indien een vereniging een team uit een competitie wil terugtrekken, dient zij
vóór de uiterste datum van aanmelding van de competitieteams voor de
desbetreffende competitie een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek
bij de LCW/RCW in te dienen. Voor de Bondscompetitie dient dit vóór 1 april
te geschieden. Voor de Mannencompetitie en voor een Regiocompetitie
wordt de uiterste datum van terugtrekking per rondschrijven door de LCW
respectievelijk de RCW bekend gemaakt.

H II artikel 5.
Samenstelling wedstrijdprogramma
Artikel 5

1.
2.

3.

4.

De LCW/RCW is belast met het samenstellen van het wedstrijdprogramma.
De LCW/RCW zal vóór 15 mei (Bondscompetitie), respectievelijk tenminste 2
maanden vóór het begin van de desbetreffende competitie
(Mannencompetitie , Regiocompetitie) de competitie-indeling, inclusief de
toewijzing van de speelsleutel, samenstellen en dit per rondschrijven bekend
maken.
In dit rondschrijven zal tevens worden verwezen naar de geldende Lijst van
Toegestane Shuttles, onder vermelding van de categorieën shuttles van deze
lijst die voor de diverse divisies/klassen van de competitie zijn toegelaten.
In dit rondschrijven wordt de geldende lijst van zondagsverenigingen
bijgevoegd, die uitkomen in de desbetreffende competitie.

H II artikel 9.
Bekendmaking competitiegegevens
Artikel 9
1.
De LCW/RCW stuurt tenminste één maand vóór het begin van een competitie
aan iedere in de competitie spelende vereniging een lijst met contactgegevens
(naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer) van de
contactpersoon voor competitiezaken van de desbetreffende competitie van
de deelnemende verenigingen.
De LCW/RCW zendt tevens een mededeling dat de indeling van de afdelingen
per divisie/klasse en de toegekende speelsleutel per team online beschikbaar
zijn.

H II artikel 11.
Opgave teams Regiocompetities en Mannencompetitie
Artikel 11
1.
Jaarlijks wordt, conform Hoofdstuk VI art. 1, door de RCW een rondschrijven
gestuurd waarmee een vereniging teams kan aanmelden voor een
Regiocompetitie.
2.
Jaarlijks wordt, conform Hoofdstuk VI art. 1, door de LCW een rondschrijven
gestuurd waarmee een vereniging teams kan aanmelden voor de
Mannencompetitie

H II artikel 12.
Zondagsverenigingen
Artikel 12
1.
De Mannencompetitie en de Bondscompetitie houdt in de 4e divisie en lager
houden rekening met zondagsverenigingen.
2.
Bij Officiële Regiomededeling kan worden bepaald dat in een competitie van
die Regio rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen.

3.

In Regiocompetities, de Mannencompetitie en in divisies van de
Bondscompetitie waarin rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen,
speelt een zondagsvereniging op zondag geen competitiewedstrijden.

10.2.4 Wijziging Hoofdstuk III, artikel 7 en 8

H III artikel 7
Nationale en Regionale Kampioenschappen voor Regioteams
Artikel 7
1.
De LCW stelt in overleg met de RCW´s uiterlijk 1 maand vóór het begin van
het wedstrijdseizoen vast voor welke klassen in het desbetreffende
wedstrijdseizoen Nationale Kampioenschappen voor Regioteams worden
georganiseerd.
2.
Regiokampioenen, indien nodig bepaald door het spelen van de in artikel 3
bedoelde Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, van de in lid 1
bedoelde klassen, worden door de RCW afgevaardigd naar de Nationale
Kampioenschappen voor Regioteams.
3.
De RCW publiceert uiterlijk 5 dagen vóór het begin van de competitie door
middel van een Officiële Regiomededeling wanneer en voor welke klassen in
de eigen regio in het desbetreffende wedstrijdseizoen Regionale
Kampioenschappen voor Regioteams worden georganiseerd. De in lid 1
bepaalde klassen zijn hiervoor zeker van toepassing, met uitzondering van
klassen die bestaan uit 1 afdeling.
4.
Indien een team dat zich heeft gekwalificeerd voor de Nationale
Kampioenschappen voor Regioteams zich terugtrekt, dan heeft de RCW het
recht om de nummer 2 af te vaardigen.
5.
Indien een kampioen van een afdeling is uitgesloten van dan wel zich
terugtrekt voor de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, kan deze
plaats worden aangevuld met het team dat in die afdeling als tweede is
geëindigd.
D
65.
Kampioenen zoals bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk zijn verplicht om deel
te nemen aan de door de RCW georganiseerde Regionale Kampioenschappen
voor Regioteams, indien deze door de RCW voor de desbetreffende klasse
worden georganiseerd.
76.
Zondagsverenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk II, art. 12 zijn uitgesloten van
deelname aan de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, indien een
van de speeldagen op een zondag is gepland. De RCW maakt tenminste 1
maand vóór het begin van de competitie per rondschrijven bekend hoe
gehandeld wordt in deze situatie.
87.
a.
Een vereniging kan ontheffing krijgen van de verplichting tot deelname
aan de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams door middel van een

verzoek aan de RCW. Dit verzoek dient uiterlijk 5 werkdagen nadat het
kampioenschap door de RCW aan de desbetreffende vereniging is bevestigd
bij de RCW te zijn ontvangen.
b.
De RCW bevestigt de ontheffing binnen 2 weken.

H III artikel 8.
Kampioenschappen voor Bondscompetitieteams en Mannencompetitieteams
Artikel 8
1.
De LCW maakt uiterlijk vóór het begin van de Bondscompetitie en de
Mannencompetitie bekend voor welke divisies in het desbetreffende
wedstrijdseizoen nationale teamkampioenschappen worden georganiseerd.
Aan deze kampioenschappen nemen deel alle kampioenen van de afdelingen
in de desbetreffende divisie."
D
2.
Kampioenen zoals bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk zijn verplicht om deel
te nemen aan deze kampioenschappen behoudens het bepaalde in het
navolgende lid.
3.
Zondagsverenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk II, art. 12 zijn van deelname
uitgesloten indien een van de speeldagen op een zondag valt.
a.
Een vereniging kan ontheffing krijgen van de verplichting tot deelname
door middel van een verzoek aan de LCW. Dit verzoek dient uiterlijk 5
werkdagen nadat het kampioenschap door de LCW aan de desbetreffende
vereniging is bevestigd bij de LCW te zijn ontvangen.
b.
De LCW bevestigt de ontheffing binnen 2 weken.
5.
Indien een kampioen van een afdeling is uitgesloten dan wel zich terugtrekt
kan deze plaats worden opgevuld met het team dat in die afdeling als tweede
is geëindigd.
10.2.5 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 2, 3, 4, en 7a

H V artikel 2.
Uitkomen in meerdere verenigingen of teams
Artikel 2
1.
Een speler in de Bondscompetitie mag in één wedstrijdseizoen voor niet meer
dan één vereniging in een competitie vallend onder dit reglement uitkomen,
ook niet wanneer deze vereniging zich uit de competitie heeft teruggetrokken.
2.
Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie mag in de loop van de
competitie niet uitkomen voor een team van de vereniging in de
Mannencompetitie of een Regiocompetitie.
2.
Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie divisie 4 of hoger mag in
de loop van de competitie niet uitkomen voor een team van de vereniging in
een Regiocompetitie.

H V artikel 3.
Verandering van vereniging
Artikel 3
D
1. (Bondscompetitie) Indien een speler die in een wedstrijdseizoen voor een bepaalde
vereniging is uitgekomen in het daaropvolgend seizoen niet voor deze vereniging wil
uitkomen, dient hij hiervan vóór 1 april aan zijn huidige vereniging kennis te geven.
Indien hij dit nalaat, mag hij in het daaropvolgende seizoen slechts voor een andere
vereniging, in welke competitie dan ook, uitkomen wanneer zijn huidige vereniging
schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo spoedig
mogelijk. De toestemming geldt voor het gehele, eerder bedoelde, daaropvolgende
wedstrijdseizoen.
2. (Bondscompetitie)
a.
Lid 1 is niet van toepassing op spelers die in het huidige wedstrijdseizoen
vastspeler zijn van een team in een van de twee hoogste divisies van de
Bondscompetitie. Een dergelijke speler is slechts gerechtigd in het
daaropvolgende wedstrijdseizoen voor een andere vereniging, in welke
competitie dan ook, uit te komen indien hij een transferformulier aan de LCW
heeft opgestuurd, waarin hij aangeeft in het komende seizoen voor deze
vereniging te willen uitkomen. De LCW bevestigt de ontvangst van het
transferformulier aan de speler, met een kopie aan de huidige vereniging. Dit
geldt ook wanneer een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een
buitenlandse vereniging of in de Regiocompetitie wil uitkomen. Deze opgave
dient na de laatste competitiewedstrijd van zijn team, maar uiterlijk op 15 mei
op het Bondsbureau in te komen, en kan in deze periode slechts één keer
worden gedaan. Indien een speler niet een dergelijke opgave heeft gedaan,
mag hij in het daaropvolgende seizoen slechts voor een andere vereniging
uitkomen wanneer zijn huidige vereniging schriftelijke toestemming heeft
verleend. Deze toestemming dient door de speler aan de LCW te worden
gestuurd en dient niet later dan 10 werkdagen vóór het begin van de
Bondscompetitie op het Bondsbureau in te komen. De toestemming geldt
voor het gehele, eerder bedoelde daaropvolgende wedstrijdseizoen.
b.
In afwijking van lid 2a is een vastspeler van een team, dat door de
desbetreffende vereniging is teruggetrokken uit de twee hoogste divisies van
de Bondscompetitie, gerechtigd de in lid 2a genoemde opgave te doen met
als uiterste datum de datum van het indienen van de spelersopgave voor de
competitie door de vereniging, zoals vermeld in hoofdstuk VI, artikel 2 lid 2.
D
3. (Mannencompetitie , Regiocompetitie) Indien een speler die in een competitie
voor een bepaalde vereniging is uitgekomen in een daaropvolgende niet
gelijklopende competitie niet voor deze vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan
minimaal vijf maanden voor aanvang van de desbetreffende competitie aan zijn

huidige vereniging schriftelijk of per e-mail kennis te geven. Indien hij dit nalaat, mag
hij in een daaropvolgende competitie slechts voor een andere vereniging in welke
competitie dan ook uitkomen wanneer zijn huidige vereniging schriftelijk of per email toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo spoedig mogelijk
verkregen. De toestemming geldt voor de gehele, eerder bedoelde daaropvolgende
competitie

H V artikel 4.
Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek
Artikel 4
1.
Een speler mag in één competitieweek niet in twee verschillende teams
spelen, tenzij het volgende lid van toepassing is
2a.
Een speler mag in één competitieweek eenmaal invallen in een team
waarvoor in de desbetreffende competitieweek één speelronde is vastgesteld;
daarnaast mag hij in die competitieweek ook uitkomen voor het team
waarvan hij vastspeler is.
2b.
Indien een speler invalt in een team waarvoor in de desbetreffende
competitieweek een dubbelweekend is vastgesteld, mag hij in die
competitieweek eveneens invallen in de andere vastgestelde wedstrijd van
dat team in die competitieweek, dan wel invallen in een ander team,
waarvoor in dezelfde competitieweek eveneens een dubbelweekend is
vastgesteld.
2c.
Voor de toepassing van de leden 2a en 2b worden Bondscompetitie,
Mannencompetitie en Regiocompetities als één geheel beschouwd. Daarnaast
moet zijn voldaan aan het gestelde in lid 3 van dit artikel en aan het gestelde
in artikel 7.
3.
Een speler mag slechts dan uitkomen in meerde

H V artikel 7a.
Vastspelers en invallers
Artikel 7a Bondscompetitie en Mannencompetitie
1.
De LCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Bondscompetitie en
Mannencompetitie’ vast; deze bepaalt wat de sterktevolgorde is tussen de
verschillende divisies van de Bondscompetitie en de Mannencompetitie en
waarvoor dit reglement volgens Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is.
Bekendmaking geschiedt door middel van een Officiële Mededeling tenminste
2 maanden vóór het begin van de competities in een wedstrijdseizoen.
2.
Eredivisie t/m Derde Divisie
Een speler die invalt in de Eredivisie t/m de Derde Divisie van de
Bondscompetitie moet voldoen aan alle bepalingen in de ‘Uitvoeringsregeling

3.2.

voor het invallen in de Bondscompetitie’. deze regeling bevat aanvullende
verplichtingen op en afwijkingen van de bepalingen van dit reglement met
betrekking tot invallen in deze divisies.
Vierde Divisie en lager
a.
In de Vierde Divisie en lager van de Bondscompetitie en
Mannencompetitie mag onbeperkt worden ingevallen, met
inachtneming van Hoofdstuk V, artikel 4.
b.
Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd
van een lager team, tenzij beide teams in dezelfde klasse divisie
uitkomen, met uitzondering van het bepaalde in lid 32c.
c.
Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling
speelt als het team waarvan hij vastspeler is.

10.2.6 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 2, 10, 15 en 16

H VI artikel 2.
Opgave teamindeling
Artikel 2
1.
Een vereniging die aan de competitie deelneemt, dient aan de LCW/RCW een
opgave te doen van de teamnamen van de teams en de vastspelers per team,
met gebruikmaking van het formulier of digitale applicatie dat hiertoe door de
LCW/RCW wordt vastgesteld.
1. Een vereniging die aan de competitie deelneemt, dient aan de LCW/RCW
een opgave te doen van de teamnamen van de teams en de vastspelers per
team, met gebruikmaking van het formulier dat hiertoe door de LCW/RCW
wordt vastgesteld. Het aantal vastspelers per team moet tenminste
voldoende zijn om een wedstrijd zonder invallers te kunnen spelen.
2.
Deze opgave dient 10 werkdagen vóór het begin van de desbetreffende
competitie te zijn ingevoerd in de competitieapplicatie.
3.
De vereniging dient ervoor te zorgen dat de spelers vermeld op de opgave
alsmede de wijzigingen daarop voldoen aan de bepalingen van Hoofdstuk V
art. 1 inzake gerechtigde spelers.

H VI artikel 10.
Speeldagen en speeltijden
Artikel 10
1.
Wedstrijden in de Bondscompetitie in de Derde divisie en hoger moeten op
vrijdagavond of in het weekeinde gespeeld worden. Hierbij gelden de
volgende regels:
a.
op vrijdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 19.00 en 19.30
uur; op zaterdag tussen 10.00 en 19.00 uur; op zondag tussen 10.00 en

2.

3.

14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op vrijdag en zaterdag na
23.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist.
b.
Een wedstrijd hoeft niet vroeger aan te vangen dan 10.00 uur, dan wel
op een uur waarop het uitspelende team per eerste reisgelegenheid
van openbaar vervoer aanwezig kan zijn, indien dit later dan 10.00 uur
zou zijn.
a.
De LCW stelt de speeldagen en de speeltijden van de
Mannencompetitie en van de Vierde divisie en lager van de Bondscompetitie
vast, rekening houdend met wat in lid 3 staat beschreven.
b.
De RCW stelt de speeldagen en de speeltijden van een regiocompetitie
vast, rekening houdend met wat in lid 3 en 4 staat beschreven;
c.
Deze speeldagen en de speeltijden worden in het rondschrijven,
zoals genoemd in Hoofdstuk II art. 9.3, bekend gemaakt aan de
verenigingen.
Speeltijden Bondscompetitie (Vierde divisie en lager) en Regiocompetitie
senioren zaterdag en zondag:
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 19.00
uur; op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe
partijen op zaterdag na 23.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet worden
geëist.
doordeweeks:
Een doordeweekse wedstrijd moet bij voorkeur op 2 banen worden gespeeld.
Het aanvangstijdstip van een doordeweekse wedstrijd dient tussen 19.00 en
20.00 uur te liggen. Het beginnen van nieuwe partijen na 23.00 uur kan niet
worden geëist.

H VI artikel 15.
Uitwisseling opstellingen en invulling wedstrijdformulier
Artikel 15
1.
Vóór aanvang van de wedstrijd wisselen de teamleiders van de twee teams de
opstelling voor alle partijen van de wedstrijd uit. De opstelling dient te zijn
vergezeld van de spelerslegitimaties van de spelers die aan de wedstrijd
deelnemen.
2.
Indien een referee is aangesteld, verloopt de uitwisseling via deze. De referee
dient aan de hand van de spelerslegitimaties na te gaan of de spelers van
beide teams gerechtigd zijn te spelen. Indien hij van mening is dat het
opstellen van een speler in strijd is met het Competitiereglement, dient hij
hiervan aangifte te doen.
3.
De thuisspelende vereniging vult vóór aanvang de opstelling van alle partijen
op het wedstrijdformulier in; van elke speler dienen voor elke partij de

4.

5.

gegevens die op het formulier worden gevraagd te worden opgegeven zoals
vermeld op de spelerslegitimatie.
Als spelerslegitimatie geldt een geldige Badminton Nederland pas of een
daarvoor door Badminton Nederland in de plaats gesteld legitimatiebewijs of
de verklaring zoals bedoeld in lid 5.
Indien een speler geen spelerslegitimatie kan tonen, dient een door de speler
en zijn teamleider ondertekende verklaring te worden opgesteld, waarin
wordt vermeld dat de speler speelgerechtigd is. Indien legitimatie door middel
van het tonen van een geldig legitimatiebewijs heeft kunnen plaatsvinden,
dient dit in de verklaring te worden opgenomen. Deze verklaring dient te
worden gestuurd naar wz@badminton.nl (Bondscompetitie,
Mannencompetitie) of de desbetreffende RCW (Regiocompetitie) uiterlijk 24
uur na afloop van de wedstrijd.

H VI artikel 16.
Wedstrijdformulier na de wedstrijd
Artikel 16
1.
Na de wedstrijd dient het wedstrijdformulier door de teamleiders van beide
partijen en door een eventuele referee te worden ondertekend.
2.
Indien het thuisspelende team niet aanwezig is, dient de
competitiecontactpersoon van de uitspelende vereniging dit te melden aan de
LCW/RCW.
3.
Een kopie van het wedstrijdformulier, eventueel inclusief aantekeningen
m.b.t. het aanhangig maken van overtredingen, dient aan de teamleider van
het uitspelende team te worden overhandigd. Het originele
wedstrijdformulier en de kopie dienen door de thuisspelende vereniging, resp.
de uitspelende vereniging te worden bewaard tot aan het einde van het
wedstrijdseizoen.
4.
De thuisspelende vereniging dient het formulier in te voeren en te versturen
door middel van de competitieapplicatie vóór het hieronder genoemde
tijdstip.
5.
Het ingevoerde formulier van de in het weekend gespeelde
Bondscompetitiewedstrijden (Bondscompetitie en Mannencompetitie) dient
uiterlijk op zondagavond na de wedstrijd vóór 20.30 uur te worden verstuurd.
Het ingevoerde formulier van Bondscompetitiewedstrijden (Bondscompetitie
en Mannencompetitie) op doordeweekse dagen dient uiterlijk 24 uur na
afloop van de wedstrijd te worden verstuurd.
6.
Het ingevoerde formulier voor wedstrijden in de Regiocompetitie dient vóór
het door de RCW in een rondschrijven gepubliceerde tijdstip te worden
verstuurd.

10.2.7 Wijziging Hoofdstuk VII, artikel 1

H VII artikel 2.
Dispensatie-artikelen
Artikel 1
1.
De LCW/RCW is bevoegd een Bondsvereniging op haar verzoek van de
navolgende artikelen van dit reglement dispensatie te verlenen:
Hoofdstuk II art. 6
Hoofdstuk III art. 6 lid 2
art. 7 lid 6 5
art. 8 lid 2
Hoofdstuk V art. 1 lid 1.c
art. 3 lid 1
art. 3 lid 4 3
Mannencompetitie)
art. 7b
Hoofdstuk VI art. 3
art. 6
art. 10
art. 11
art. 19 lid 1

(uit- en thuiswedstrijden)
(deelname beslissingswedstrijden)
(deelname RKR)
(deelname kampioenswedstrijden)
(leeftijdsdispensatie jeugd)
(verandering van vereniging bond)
(verandering van vereniging regio of
(Mannencompetitie, Regiocompetitie)
(uitspelen competitie)
(accommodatievoorschriften)
(speeldagen en speeltijden)
(speeldatum)
(niet-gespeelde wedstrijden)

