Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste divisie 2018-2019

1.

Algemeen
Een vereniging met een team dat uitkomt in de twee hoogste divisies van de
Bondscompetitie (Eredivisie en Eerste Divisie) dient in aanvulling op de bepalingen van
het Competitiereglement (CR) te voldoen aan de bepalingen in deze Uitvoeringsregeling.

2.

Leiding

2.1

De LCW geeft op grond van het CR H I, artikel 3, lid 1 leiding aan de organisatie van de
Eredivisie en de Eerste Divisie. Het Bondsbureau zorgt voor de uitvoering van
wedstrijdtechnische zaken (invallers, dispensatieverzoeken etc.).

2.2

De LCW is verantwoordelijk voor de planning van de Eredivisie en de Eerste Divisie.

2.3

Met betrekking tot beslissingen van de LCW inzake de Bondscompetitie kan protest
worden aangetekend bij de LCW, conform Hoofdstuk VIII van het CR. Vervolgens kan
inzake de uitspraak van de LCW op het protest in beroep worden gegaan bij het
Bondsbestuur.

2.4

Met betrekking tot een door de LCW opgelegde straf inzake de Bondscompetitie
vanwege een geconstateerde overtreding kan bezwaar worden gemaakt bij de LCW,
conform Hoofdstuk XI art. 4 van het Tuchtreglement.
Vervolgens kan inzake de uitspraak van de LCW op het bezwaar in beroep worden
gegaan bij de Tuchtcommissie.

2.5

Bij wedstrijden met landelijke TV-uitzending heeft de LCW de leiding bij de organisatie
van de wedstrijd. De LCW neemt in dit geval de verantwoordelijkheid voor de
organisatie van de thuisspelende vereniging over. Er wordt in dat geval een
toernooileider door Badminton Nederland aangesteld.

3.

Opzet competitie

3.1

De Eredivisie bestaat uit tien standaardteams. De competitie wordt gespeeld in 2 fases,
Fase 1 en Fase 2.
Alle wedstrijden worden op zaterdag of zondag gespeeld, conform art. 4.3; er zijn 3
dubbelweekenden.
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Fase 1
In deze fase worden de 10 teams ingedeeld in één poule (“Poule 1”) van 10 teams. Ieder
team speelt eenmaal tegen ieder ander team, hetzij thuis, hetzij uit.
De eerste ronde (“Kick-off”) wordt in één hal gespeeld.
Na 9 rondes wordt een eindranglijst opgemaakt. De ranglijst wordt opgemaakt op grond
van het aantal behaalde wedstrijdpunten.
Wanneer twee of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald, dan
gelden achtereenvolgens:
‐ saldo van de games;
‐ saldo van de gescoorde punten.
‐ aantal gewonnen partijen met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen
gelijkstaande deelnemers;
‐ saldo van de games met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen
gelijkstaande deelnemers;
‐ saldo van de gescoorde punten met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen
gelijkstaande deelnemers;
‐ loting.
Fase 2
In deze fase worden de 10 teams ingedeeld in twee poules van 5 teams, Poule 2A en
Poule 2B. De teams in een poule spelen tweemaal tegen elkaar, eenmaal uit en eenmaal
thuis, en wel één wedstrijd in elke helft.
Poule 2A bestaat uit de teams 1 t/m 5 op de eindranglijst van Poule 1 uit Fase 1,
Poule 2B bestaat uit de teams 6 t/m 10 op de eindranglijst van Poule 1 uit Fase 1.
Ieder team begint met een aantal beginpunten (“wedstrijdpunten”) op grond van Fase 1
volgens onderstaande tabel:
Eindranglijst Fase 1
team 1 en team 6
team 2 en team 7
team 3 en team 8
team 4 en team 8
team 5 en team 10

Beginpunten Fase 2
5
4
3
2
1

Na 10 rondes wordt een eindranglijst per poule opgemaakt conform art III.2 lid 3 van het
CR; daarbij tellen alleen de wedstrijdpunten van wedstrijden die in de desbetreffende
poule zijn gespeeld, plus de beginpunten.; daarbij gelden achtereenvolgens:
- aantal gewonnen partijen met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen
gelijkstaande deelnemers;
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- saldo van de games met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen gelijkstaande
deelnemers;
- Als op deze eindranglijst twee of meer teams gelijk eindigen dan wordt gekeken naar
het onderlinge resultaat in Fase 1
Staan daarna nog steeds teams gelijk dan wordt er alsnog een beslissingswedstrijd
gespeeld.
Play-Offs Landskampioenschap
Na afloop van Fase 2 spelen de nummers 1 t/m 3 op de eindranglijst van Poule 2A
om het Landskampioenschap.
De nummer 1 van de eindranglijst van poule 2A, plaatst zich rechtstreeks voor de finale.
Halve finale
De nummers 2 en 3 van de eindranglijst van poule 2A spelen een Halve Finale in een
best-of-2 serie, waarbij nummer 2 eerst een uitwedstrijd speelt.
In deze serie krijgt een team voor een gewonnen wedstrijd 2 wedstrijdpunten, bij een 44 eindstand krijgt ieder team 1 wedstrijdpunt. Een wedstrijd wordt gestopt zodra één
van beide teams 5 partijen heeft gewonnen, of over beide wedstrijden 3 of 4
wedstrijdpunten heeft behaald.
Winnaar van de serie is het team met de meeste wedstrijdpunten. Als beide teams 2
wedstrijdpunten hebben behaald, dan wordt een golden game gespeeld, conform art
1.3. van de Uitvoeringsregeling P/D 2018-2019, om te bepalen wie de best-of-2 serie
wint.
Finale
De finale is 1 wedstrijd op neutraal terrein, eventueel beslist door een golden game.
Zodra één van beide teams 5 partijen heeft gewonnen, wordt de wedstrijd gestopt.
Eindranglijst Eredivisie
De nummers 1 t/m 10 op de eindranglijst van de Eredivisie 2018-2019 zijn:
- nummer 1 en 2: winnaar resp. verliezer van de Finale Play-offs;
- nummer 3: de verliezer van de halve finale Play-offs;
- nummers 4 en 5: de nummers 4 en 5 op de eindranglijst van Poule 2A;
- nummers 6 - 10: de nummers 1 t/m 5 op de eindranglijst van Poule 2B.
3.2

De Eerste Divisie bestaat uit twee afdelingen van ieder tien teams.
Alle teams in een afdeling spelen twee maal tegen elkaar, één maal in een
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thuiswedstrijd en één maal in een uitwedstrijd. Dit betekent dat iedere vereniging
negen maal uit en negen maal thuis speelt.
3.3

Het speelprogramma wordt bepaald door de LCW. Het programma van de Eredivisie en
Eerste Divisie is te vinden op de competitiepagina van www.badminton.nl.

3.4

Na de competitie volgens artikel 3.1 t/m 3.3 worden promotie/degradatiewedstrijden
gespeeld conform de Uitvoeringsregeling Promotie/Degradatie Bondscompetitie 20182019.

4.

Wedstrijdkalender en speeltijden

4.1

Het wedstrijdprogramma per speelweek (zonder dag en tijdstip) wordt op 1 juni
vastgesteld door de LCW en rondgestuurd naar de Eredivisievereniging. Op basis van het
wedstrijdprogramma geven de verenigingen de definitieve speeldag en speeltijd door.

4.2

Na 1 juni zijn wijzigingen en onderlinge verschuivingen alleen mogelijk bij aantoonbare
calamiteiten (zoals extreme weersomstandigheden of brand in de speellocatie), in
overleg tussen en met goedvinden van beide betrokken verenigingen en na akkoord van
de LCW.

4.3

Wedstrijden moeten worden gespeeld op zaterdag of op zondag, met inachtneming van
artikel 4.6.

4.4

Alle wedstrijden van de laatste speelronde in Fase1, resp. Fase 2 van de Eredivisie
worden gelijktijdig op zaterdagavond gespeeld, aanvang 19.00 uur.

4.5

Op zaterdag mag een wedstrijd niet vóór 12.00 uur en niet na 19.00 uur aanvangen.
Op zondag mag een wedstrijd niet vóór 12.00 uur en niet na 16.00 uur aanvangen.

4.6

In reserveweken en in geval van verschuiving van wedstrijden conform artikel 4.2 is de
speeldag in onderling overleg vrij te kiezen. Indien in dit geval een wedstrijd op zaterdag
of zondag wordt gespeeld, dient rekening gehouden te worden met de aanvangstijden
bepaald in artikel 4.5. Indien een dergelijke wedstrijd op een doordeweekse dag wordt
gespeeld, dient het aanvangstijdstip tussen 19.00 en 19.30 uur te liggen.

4.7

Van het bepaalde in lid 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 kan bij de LCW schriftelijk dispensatie worden
aangevraagd. De LCW zal een verzoek van een vereniging om verplaatsing van
vastgestelde wedstrijden uitsluitend toestaan indien er sprake is van een calamiteit.
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5.

Partijen per wedstrijd en partijvolgorde

5.1

In aanvulling op het CR, H VI, art. 14 dient te worden gespeeld in de volgende volgorde:
mannendubbelspel,
vrouwendubbelspel,
1e mannenenkelspel,
1e vrouwenenkelspel,
2e mannenenkelspel,
2e vrouwenenkelspel,
1e gemengddubbelspel,
2e gemengddubbelspel.

5.2

De referee kan voor de enkelspelen en het gemengddubbelspel, al dan niet op verzoek
van één of beide teams, een andere volgorde vaststellen. Dit kan uitsluitend als in
redelijkheid mag worden aangenomen dat dit de wedstrijdduur verkort. De referee
dient dit uiterlijk een kwartier voorafgaand aan de betreffende partij aan beide
teamleiders kenbaar te maken.

6.

Gerechtigde spelers

6.1

Speelgerechtigheid Eredivisie:
a. Een vastspeler van een team in de Eredivisie dient voor te komen op de opgave
teamindeling genoemd in H VI, art.2 van het CR. Daarna kunnen er geen vastspelers
aan het team worden toegevoegd.
Spelers die na 31 augustus 2018 worden aangemeld als lid van Badminton Nederland
door de desbetreffende vereniging zijn niet speelgerechtigd voor de Eredivisie.
Speelgerechtigheid Eerste Divisie:
a. Een vastspeler van een team in de Eerste Divisie dient voor te komen op de opgave
teamindeling genoemd in H VI, art.2 van het CR of aan dat team te zijn toegevoegd
conform H V art. 8, mits deze toevoeging is ingekomen bij de LCW vóór het begin
van de tweede competitiehelft voor de Eerste Divisie, dat is 12 november 2018.
Spelers die niet voorkomen op de oorspronkelijke teamopgave zijn eerst
speelgerechtigd als vastspeler van het team met ingang van het begin van de
tweede competitiehelft.
b. Spelers die na 31 augustus worden aangemeld als lid van Badminton Nederland
door de desbetreffende vereniging zijn eerst speelgerechtigd voor wedstrijden in de
Eerste Divisie die behoren tot de tweede competitiehelft.
Spelers die niet zijn aangemeld als lid van Badminton Nederland door de
desbetreffende vereniging vóór het begin van de tweede competitiehelft zijn niet

6.2
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speelgerechtigd voor wedstrijden in de Eerste Divisie.
6.3

Bij Eredivisiewedstrijden mag een speler per wedstrijd in maximaal twee partijen
uitkomen. Deze beperking geldt niet voor de Eerste Divisie.

6.4

Voor teams in de Eredivisie dienen minimaal 3 vrouwen en 3 mannen als vastspeler voor
te komen op de opgave genoemd in H VI, art.2 van het CR.

6.5

Er mag een onbeperkt aantal buitenlandse spelers in de twee hoogste divisies worden
ingezet.

6.6

Conform het gestelde in het CR H V art. 9 mag bij ongeval of ziekte na het begin van de
wedstrijd van de in het CR H VI art. 15 genoemde opstelling worden afgeweken. Dat wil
zeggen dat in de nog te spelen partijen de uitgevallen speler mag worden vervangen
door een andere speler, mits de vervangende speler speelgerechtigd is voor die partij
conform de bepalingen betreffende gerechtigde spelers en de andere speler niet hoger
op de invalranglijst staat dan de uitgevallen speler.

7.

Speelsterkte

7.1

De speelsterkte wordt bepaald op basis van de invalranglijst, zoals gedefinieerd in de
Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie 2018-2019.

8.

Aanvang wedstrijd en partijen

8.1

De thuisspelende vereniging is verplicht dertig minuten vóór aanvang van de wedstrijd
shuttles van hetzelfde merk en type (zie UR Toegestane shuttles) in voldoende
hoeveelheid beschikbaar te stellen aan de referee.

8.2

Uiterlijk dertig minuten vóór de officiële aanvangstijd van de wedstrijd dient de
teamleider de opstelling van zijn team en de bijbehorende spelerslegitimaties aan de
referee te overhandigen.
Bij het begin van de wedstrijd dienen alle spelers die op het wedstrijdformulier zijn
vermeld speelklaar aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, dan worden de
desbetreffende spelers, conform het CR H VI art. 17 lid 1, beschouwd niet te zijn
opgekomen voor de gehele wedstrijd.
a. Voor de Eredivisie geldt de line-up als het begin van de wedstrijd; de line-up start 10
minuten vóór de officiële aanvangstijd. Alle spelers op het wedstrijdformulier moeten
deel uitmaken van de line-up.
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8.3

b. Voor de Eerste Divisie betekent dit dat alle spelers zich op de officiële aanvangstijd
van de wedstrijd in de nabijheid van de wedstrijdbanen moeten bevinden, dusdanig
dat de referee kan controleren dat alle opgestelde spelers ook daadwerkelijk
aanwezig zijn.
Binnen vijf minuten na afloop van een partij dient op dezelfde baan, met inachtneming
van de vastgestelde partijvolgorde, de volgende partij te zijn begonnen. Indien op basis
van het CR H VI art. 14.2 een pauze is toegestaan, zal deze pauze maximaal 15 minuten
duren. De eerstvolgende partij dient derhalve binnen 20 minuten na afloop van de
voorafgaande partij te zijn begonnen.
Het inspelen en eventueel testen van shuttles dient op een inspeelbaan te geschieden.
Indien deze niet aanwezig is, mag dit op de speelbaan geschieden, met dien verstande
dat de eerste service van de partij binnen vijf resp. twintig minuten na afloop van de
voorafgaande partij moet zijn geslagen.

9.

Reclame-uitingen

9.1

Reclameborden bij wedstrijden in de Bondscompetitie, daarbij inbegrepen
beslissingswedstrijden en play-offs, dienen:
a. 150 centimeter lang en 70 centimeter hoog te zijn;
b. te voldoen aan de BWF-regels, zie General Competition Regulations, artikel 17.

9.2

De thuisspelende vereniging is verplicht de bezoekende vereniging in de gelegenheid te
stellen acht reclameborden (vier per speelbaan, c.q. één per zijlijn/achterlijn) te
plaatsen, met dien verstande dat:
a. de thuisspelende vereniging reclameborden kan weigeren die concurrerend zijn met
de eigen hoofd-/materiaal-/shirtsponsor;
b. de thuisspelende vereniging de plaats van de reclameborden bepaalt;
c. de bezoekende vereniging uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de wedstrijd aan de
thuisspelende vereniging opgave doet van aantal, opschrift en branche van de
reclameborden, onder het voorbehoud dat landelijke TV-uitzending dit mogelijk
maakt;
d. de reclameborden bij landelijke TV-uitzendingen geen telefoonnummer mogen
tonen, maar wel een e-mailadres.

9.3

De thuisspelende vereniging is verplicht de reclame-uitingen (waarbij te denken valt aan
reclameborden maar niet uitsluitend), die voortvloeien uit het met een sponsor van de
Eredivisie afgesloten overeenkomst, bij elke thuiswedstrijd te plaatsen op de
aangegeven plaats(en), tenzij aangetoond kan worden dat de huurvoorwaarden van de
zaalverhuurder dit verbieden.
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9.4

Play-off wedstrijd met landelijke TV-uitzending
Bij een play-off wedstrijd met landelijke TV-uitzending vervalt het onder paragraaf 9.2
beschreven recht tot het plaatsen van reclameborden voor zowel de uit- als
thuisspelende vereniging.
a. In dat geval liggen de commerciële rechten bij Badminton Nederland, waarbij aan de
verenigingen die aan de play-off wedstrijd deelnemen het recht wordt gegeven in
ieder geval één reclamebord per lijn te plaatsen. Dit reclamebord kan worden
geplaatst op de zogenaamde A-, B- of C-lijn (zie diagram na 9.4):
De plaatsing op de A-, B- en C-lijnen van een of meerdere reclameborden van een
aan de play-off wedstrijd deelnemende vereniging zal gaan tegen marktconforme
prijzen. De aan de play-off wedstrijd deelnemende verenigingen dienen uiterlijk 10
dagen voor de desbetreffende wedstrijd aan te geven dat zij tegen betaling de onder
lid b genoemde een of meerdere reclameborden willen plaatsen.
b. Badminton Nederland heeft het recht de overige ruimte langs de A-, B- en C-lijnen
met reclameborden tegen marktconforme prijzen te vullen. Een of meerdere
reclameborden van de sponsor van de Eredivisie worden kosteloos geplaatst (zie
diagram na 9.4).
c. Indien Badminton Nederland niet alle ruimte opvult met reclameborden, zoals
beschreven onder lid c, kunnen de aan de play-off wedstrijd deelnemende
verenigingen tegen betaling extra posities op de A-, B- of C-lijnen afnemen.
d. De organiserende vereniging en de sponsor van de Eredivisie hebben ieder het recht
kosteloos twee reclameborden op de D-lijn (zie diagram na 9.4) te plaatsen.
e. Indien niet alle voor reclameborden beschikbare plaatsen op de A-, B-, C- en D-lijnen
zijn gevuld op grond van de punten b t/m e, kan Badminton Nederland kosteloos de
open plaatsen opvullen met borden met het logo van Badminton Nederland.
f. De M-lijn (zie diagram na 9.4) wordt om en om gevuld met reclameborden van de
naamsponsor van de Eredivisie en borden met het logo van Badminton Nederland.
g. Badminton Nederland heeft het recht om op advies van de sponsor van de Eredivisie
reclameborden te weigeren indien deze uitingen bevatten die concurrerend zijn met
het producten- en dienstenaanbod van de sponsor van de Eredivisie.
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10.

Specifieke bepalingen Eredivisie

10.1

Organisatie wedstrijd
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd
zoals opgenomen in het CR en deze Uitvoeringsregeling.
De thuisspelende vereniging stelt daartoe een competitiefunctionaris aan; de
competitiefunctionaris onderhoudt tevens het contact met de referee.

10.2 Inrichting speelzaal
10.2.1 De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
a. dertig minuten vóór de officiële aanvangstijd van de Eredivisiewedstrijd minimaal
twee speelbanen speelklaar en voor de spelers beschikbaar zijn;
b. er bij voorkeur gedurende de Eredivisiewedstrijd geen andere wedstrijden in de hal
worden gespeeld; indien dit niet haalbaar is, moet de Eredivisiewedstrijd worden
gespeeld in een afgezonderd gedeelte van de sporthal, waarbij bij voorkeur op de
aangrenzende banen geen wedstrijden worden gespeeld;
c. op elke speelbaan aanwezig is:
o
één scheidsrechtersstoel, conform de voorschriften zoals vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften,
o
twee lijnrechtersstoelen,
o
één scoresysteem,
o
vier kledingmandjes,
o
één shuttlemandje,
o
vier coachstoelen,
o
twee mops;
d. er een voor dopingcontroles ingerichte ruimte is die voor de dopingcontroleur
beschikbaar is;
e. er een behandelruimte met massagetafel voor de teams beschikbaar is;
f. in de naaste omgeving van de wedstrijdbanen een tafel en twee stoelen t.b.v. de
wedstrijdfunctionarissen zijn geplaatst.
Op de tafel moet een laptop met internetverbinding zijn geplaatst, waarmee de
referee de opstellingen en uitslagen in het competitieprogramma invoert; de
thuisspelende vereniging verschaft de referee de login-gegevens van de vereniging
voor het competitieprogramma.
10.2.2 De coachstoelen mogen in overleg met de referee op een andere dan de daartoe
aangewezen plek worden geplaatst.
10.2.3 Bij wedstrijden met landelijke TV-uitzending zal Badminton Nederland de lay-out van de
wedstrijdbanen verzorgen.
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10.3 Beschikbaar te stellen functionarissen
10.3.1 De LCW stelt per wedstrijd de volgende officials aan:
a. één referee,
b. twee scheidsrechters.
10.3.2 De thuisspelende vereniging zorgt voor een poule van minimaal vier ervaren lijnrechters
van tenminste 16 jaar oud. Voor de halve finales en de finale van de PLAY-OFF 1
wedstrijden en voor promotie/degradatiewedstrijden stelt Badminton Nederland
lijnrechters aan.
10.3.3 De thuisspelende vereniging zorgt voor een paramedische begeleider van minimaal
fysiotherapeutniveau. In geval van calamiteiten bij een speler neemt deze paramedische
begeleider contact op met de persoonlijke begeleider van de desbetreffende speler.
10.4 PR en Promotie
10.4.1 Vóór aanvang van de competitie dient door de deelnemende verenigingen een
persbericht te worden opgesteld, waarin o.a. dient te worden opgenomen:
wedstrijdschema eigen team;
algemene voorbeschouwing van de competitie;
uitvoerige informatie over de spelers, trainer en coach.
Dit persbericht dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van de competitie digitaal op
het bondsbureau in te komen, ten behoeve van de landelijke verspreiding en opname
op de internetsite van Badminton Nederland. De deelnemende verenigingen dragen zelf
zorg voor lokale en regionale verspreiding van dit persbericht.
10.4.2 De verenigingen dienen twee weken vóór aanvang van de competitie de namen van de
spelers die in redelijkheid in het team opgesteld kunnen worden (incl. reservespelers)
aan de LCW bekend te maken. De LCW zorgt ervoor dat uniforme naamborden worden
gemaakt en tijdig aan de desbetreffende verenigingen worden toegezonden. Indien
tussentijds een speler wordt toegevoegd, dan dient de vereniging zo spoedig mogelijk
de naam door te geven aan de LCW.
10.4.3 Het verdient aanbeveling dat vóór aanvang van een wedstrijd door de thuisspelende
vereniging een informatiebulletin wordt verstrekt aan de toeschouwers, met o.a.
actuele stand van de Eredivisie;
gegevens over spelers en begeleiders van beide teams;
namen van aangestelde wedstrijdfunctionarissen;
algemene gegevens over sponsoren van de beide clubs.
10.4.4 Het bezoekende team dient vóór aanvang van de wedstrijd de naamborden van alle
spelers in de teamopstelling van het team te overhandigen aan de
competitiefunctionaris van de thuisspelende vereniging.
10.4.5 Het verdient aanbeveling dat de thuisspelende vereniging de opstellingen, uitslagen en
tussenstanden publiceert op een centraal opgesteld bord.
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10.4.6 Tien minuten vóór het officiële aanvangstijdstip van de wedstrijd dienen de spelers,
managers, coaches en fysiotherapeuten en de wedstrijdfunctionarissen door een
speaker aan het publiek te worden voorgesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de referee
besluiten, na overleg met de teamleiders, van het voorstellen af te zien; hij maakt
hiervan melding in het refereerapport.
Bij voorkeur houdt de speaker gedurende de wedstrijd het publiek op de hoogte van het
resultaat van een beëindigde partij, kondigt de volgende partij en de spelers aan en
informeert het publiek over de tussenstanden in de andere wedstrijden.
10.4.7 Bij elke partij dient de thuisspelende vereniging er zorg voor te dragen dat op de
desbetreffende speelbaan wordt aangegeven welke spelers de partij spelen.
10.4.8 De thuisspelende vereniging dient direct na afloop van een wedstrijd de uitslag aan
Teletekst (Infostrada) door te geven. Contactgegevens Infostrada: telefoon: 08007378587 (gratis).
10.5

Financiën

10.5.1 Voor het seizoen 2018-2019 wordt door het bestuur van Badminton Nederland een
prijzengeld ter beschikking gesteld van € 3.000,-. (dit kan oplopen tot maximaal €
11.0001).
Het prijzengeld wordt als volgt over de Eredivisieverenigingen verdeeld:
- Kampioen:
30%
- Verliezend finalist:
17,5%
- Nummer 3 eindrangschikking:
15%
- Nummer 4 eindrangschikking:
12,5%
- Nummer 5 eindrangschikking:
10%
- Nummer 6 eindrangschikking:
10%
- Nummer 7 eindrangschikking:
5%
- Nummer 8 eindrangschikking:
0%
- Nummer 9 eindrangschikking:
0%
- Nummer 10 eindrangschikking:
0%
1

Tijdens het overleg met de Eredivisie vereniging op 22 februari 2018 zijn de volgende
afspraken gemaakt:
a. een aantal vertegenwoordigers van de Eredivisieverenigingen werken samen met
Badminton Nederland een plan uit voor de kick-off van het Eredivisieseizoen
2018/2019;
b. een aantal vertegenwoordigers van de Eredivisieverenigingen werken samen met
Badminton Nederland plannen/ideeën uit voor een impuls van de Eredivisie.
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Naar aanleiding van de ontvangen signalen in het Eredivisie overleg is besloten om €
8.000,- voor de uitwerking/uitvoering van de plannen/ideeën die uit a. en b.
voortkomen te reserveren. Worden de plannen om wat voor reden dan ook niet of deels
tot uitvoering gebracht, dan zal dit bedrag of het restant hiervan naar verhouding aan
het prijzengeld worden toegevoegd voor het seizoen 2018/2019.
11.

Specifieke bepalingen Eerste Divisie

11.1

Organisatie wedstrijd
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd
zoals opgenomen in het CR en deze Uitvoeringsregeling.
De thuisspelende vereniging stelt daartoe een competitiefunctionaris aan, dit mag
eventueel de aanvoerder van het thuisspelende team zijn; de competitiefunctionaris
onderhoudt tevens het contact met de referee.

11.2 Inrichting speelzaal
11.2.1 De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
a. dertig minuten vóór de officiële aanvangstijd van de Eerste Divisiewedstrijd
minimaal twee speelbanen speelklaar voor de spelers beschikbaar zijn;
b. op elke speelbaan aanwezig is:
o één scheidsrechtersstoel, conform de voorschriften zoals vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften,
o twee lijnrechtersstoelen,
o één scoresysteem,
o vier kledingmandjes,
o één shuttlemandje,
o tenminste twee maar bij voorkeur vier coachstoelen,
o twee mops;
c. er een voor dopingcontroles ingerichte ruimte is die voor de dopingcontroleur
beschikbaar is;
d. in de naaste omgeving van de wedstrijdbanen een tafel en twee stoelen t.b.v. de
wedstrijdfunctionarissen zijn geplaatst.
11.2.2 De coachstoelen mogen in overleg met de referee op een andere dan de daartoe
aangewezen plek worden geplaatst.
11.3 Beschikbaar te stellen functionarissen
11.3.1 De LCW stelt per wedstrijd twee scheidsrechters aan, waarvan één tevens als referee
functioneert.
11.3.2 De thuisspelende vereniging dient voor iedere partij twee lijnrechters beschikbaar te
stellen.
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12.

Overtredingen en administratieve verzuimen

12.1

Onmiddellijk na afloop van een wedstrijd laat de referee de teamleiders van beide
teams het refereerapport voor gezien tekenen.

12.2

Overtredingen van deze Regeling worden afgehandeld conform de bepalingen van het
CR en het Tuchtreglement.

12.3

Als een administratief verzuim, zoals bedoeld in Hoofdstuk XII artikel 1 van het
Tuchtreglement, wordt onder andere aangemerkt het niet voldoen aan de
verplichtingen volgens:
art. 10.4.1 (verspreiding informatie 2 weken vóór aanvang van de competitie),
art. 10.4.2 (aanlevering spelersnamen 2 weken vóór aanvang van de competitie),
art. 10.4.8 (doorgeven uitslag Teletekst).

Bondsbestuur,
Nieuwegein, maart 2018
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