Agendapunt 5 Hervorming Competitie: Plan en Reglementswijzigingen
Inhoud agendapunt 5:
Plan
5. het plan is bijgevoegd.
Inhoud agendapunt 5.1:
Reglementswijzigingen
5.1 de wijzigingen in het Competitiereglement zijn toegevoegd.
Inleiding
In het seizoen 2017/2018 gaat Badminton Nederland de Bondscompetitie en de gemengde
Senioren Regiocompetitie samenvoegen tot 1 competitie. In het afgelopen jaar is er al een
voorschot op deze nieuwe situatie genomen door de invoering van het nieuwe
competitiereglement. Om deze opzet voor het seizoen 2017/2018 ook reglementair te
kunnen doorvoeren zijn de volgende wijzigingen van het Competitiereglement nodig.
Hieronder een korte samenvatting en de toelichting op de reglementswijzigingen:
Agendapunt 5.1 Wijziging Competitiereglement
5.1.1 Wijziging Hoofdstuk I artikel 1
definities en afkortingen
Door het samenvoegen van de Bondscompetitie en Regiocompetitie zijn de volgende
definities aangepast of komen te vervallen.
Huidige tekst
Bondscompetitie
Dit wordt vervangen door
Gemengde Senioren competitie
Huidige tekst
Divisie

Dit wordt vervangen door
Divisie:

: de landelijke competitie, georganiseerd door de LCW

: de gemengde senioren competitie, georganiseerd door
de LCW
: onderdeel van de Bondscompetitie op basis van
rangschikking naar sterkte

: onderdeel van de gemengde senioren competitie op
basis van rangschikking naar sterkte

Huidige tekst
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Klasse

Dit wordt vervangen door
Klasse

: onderdeel van één competitie, anders dan de
Bondscompetitie, op basis van rangschikking naar
sterke.

: onderdeel van één competitie, anders dan de
gemengde senioren competitie, op basis van
rangschikking naar sterkte.

Doordat de Regiocompetitie niet meer bestaat kan de definitie Regiocompetitie komen te
vervallen.
5.1.2 Vervanging term Bondscompetitie
In het Competitie Reglement wordt de term Bondscompetitie gebruikt in diverse
hoofdstukken en artikelen. In de hieronder genoemde Hoofdstukken en artikelen zal de term
Bondscompetitie worden vervangen door Gemengde senioren competitie.
Hoofdstuk I artikel 2 lid 1 sub a.
Hoofdstuk I artikel 2 lid 1 sub b.
Hoofdstuk I artikel 2 lid 2 sub b.
Hoofdstuk I artikel 2 lid 2 sub c.
Hoofdstuk I artikel 2 lid 2 sub d.
Hoofdstuk I artikel 3 lid 1.
Hoofdstuk II artikel 1 lid 1
Hoofdstuk II artikel 2 lid 1
Hoofdstuk II artikel 3 lid 1
Hoofdstuk II artikel 3 lid 4
Hoofdstuk II artikel 5 lid 2
Hoofdstuk IV artikel 1 lid 1
Hoofdstuk IV artikel 1 lid 2
Hoofdstuk V artikel 2 lid 2
Hoofdstuk V artikel 3 lid 1
Hoofdstuk V artikel 3 lid 2
Hoofdstuk V artikel 3 lid 3
Hoofdstuk V artikel 7b lid 1
Hoofdstuk V artikel 7b lid 3
Hoofdstuk VI artikel 10 lid 1
Hoofdstuk VI artikel 16 lid 5
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Hoofdstuk VI artikel 22 lid 1
Hoofdstuk VI artikel 22 lid 2
5.1.3 Wijziging Hoofdstuk I artikel 2
Bepalingen en regelingen
In dit artikel staat onder lid 1 sub a. de term Regiocompetitie genoemd. Deze term verwijst
naar de definitie zoals die staat beschreven in artikel 1 van dit hoofdstuk en kan daardoor
worden verwijdert uit dit artikel.
5.1.4 Wijziging Hoofdstuk III artikel 4
Promotie degradatie regeling
In dit artikel was de promotie en degradatie geregeld tussen de Bondscompetitie en de
Regiocompetitie. Door het samenvoegen van beide competities kunnen lid 2 en 3 komen te
vervallen.
De nieuwe tekst van dit artikel luidt dan als volgt:
Promotie-degradatieregeling
Artikel 4
1. Het Bondsbestuur stelt uiterlijk 2 maanden voor aanvang van een competitie, op
voorstel van de LCW/RCW, de Promotie/degradatieregelingen vast. De regelingen
worden per rondschrijven uiterlijk 5 dagen voor het begin van de betreffende
competitie gepubliceerd.
2. Verenigingen waarvan een team op grond van een promotie/degradatieregeling
promoveert, kunnen binnen tien werkdagen na de bekendmaking hiervan, een met
reden omkleed verzoek bij de LCW/RCW doen inkomen om het team niet te laten
promoveren. De LCW/RCW beslist over het verzoek binnen tien werkdagen.
5.1.5 Wijziging Hoofdstuk V artikel 4
Uitkomen in verschillende teams in één competitie week
In dit artikel wordt geregeld hoeveel wedstrijden een speler mag spelen in één competitie
weekend. Door de samenvoeging van de Bondscompetitie en Regiocompetitie kan lid 2c van
dit artikel vervallen.
Vastspelers en invallers
Artikel 7b Regiocompetitie
In dit artikel wordt het invallen van spelers in de Regiocompetitie geregeld. De tekst van sub
4 dient door het samenvoegen van de Bondscompetitie en de Regiocompetitie (senioren)
gewijzigd te worden.
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De huidige tekst van artikel 7b lid 4.
Een jeugdspeler die viermaal is ingevallen in de Regiocompetitie en/of Mannen competitie
en/of vrouwencompetitie en/of de Bondscompetitie mag niet meer spelen in de jeugd-,
jongens-, en meisjescompetities, met uitzondering van niet gelijklopende competities.
De nieuwe tekst van artikel 7b lid 4 wordt:
Een jeugdspeler die viermaal is ingevallen in de gemengde seniorencompetitie en/of
Mannen competitie en/of vrouwencompetitie mag niet meer spelen in de jeugd-, jongens-,
en meisjescompetities, met uitzondering van niet gelijklopende competities.
5.1.6 Wijziging Hoofdstuk VI artikel 10
Speeldagen en speeltijden
Dit artikel regelde de speeldagen en speeltijden voor de Bondscompetitie en de
Regiocompetitie. In de nieuwe opzet is er geen onderscheid meer tussen beide competities
en is ook de mogelijkheid voor het spelen op doordeweeks niet meer mogelijk.
De oude tekst zoals die nu staat in Artikel 10 lid 1 en lid 3 zal worden vervangen door de
volgende teksten.
Speeldagen en speeltijden
Artikel 10
1. Wedstrijden in de Ere tot en met de Vierde Divisie in de gemengde
seniorencompetitie moeten op vrijdagavond of in het weekeinde gespeeld worden.
Hierbij gelden de volgende regels:
a. Op vrijdagavond 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 14.00 uur. Het
beginnen van nieuwe partijen op vrijdag en zaterdag na 23.00 uur en op zondag
na 16.00 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 is dan 10.00 uur zou zijn.

Artikel 10
3. Speeltijden gemengde Senioren competitie vanaf de vijfde divisie en Mannen- en
vrouwencompetities.
Zaterdagen 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 18.00 uur kan niet worden geëist.
Doordeweeks
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Een doordeweekse wedstrijd moet bij voorkeur op 2 banen worden gespeeld. Het
aanvangstijdstip va neen doordeweekse wedstrijd dient tussen 19.00 en 20.00 uur te liggen.
Het aanvangen van nieuwe partijen na 23.00 uur kan niet worden geëist.
De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
5.
5.1

Goedkeuring plan
Goedkeuring wijzigingen Competitiereglement
5.1.1 Wijziging Hoofdstuk I artikel 1
5.1.2 Vervanging term Bondscompetitie
5.1.3 Wijziging Hoofdstuk I artikel 2
5.1.4 Wijziging Hoofdstuk III artikel 4
5.1.5 Wijziging Hoofdstuk V artikel 4
5.1.6 Wijziging Hoofdstuk VI artikel 10

5

