Uitvoeringsregeling opgelegde kaarten
Het Bondsbestuur heeft de “Uitvoeringsregeling opgelegde kaarten” vastgesteld op grond van
het Algemeen Wedstrijdreglement Hoofstuk I, artikel 2, lid 1.

1.

Wangedrag

a)

Acties door scheidsrechters wegens wangedrag op grond van de Spelregels betreffen:
- waarschuwingen (gele kaart)
- fouten (rode kaart)
- diskwalificaties (zwarte kaart).
Kaarten worden door de referee gemeld op het refereerapport dat de referee naar het
bondsbureau verzendt, onder vermelding van de reden voor de kaart.
De uitvoeringsregeling heeft uitsluitend betrekking op kaarten die door een officieel door
Badminton Nederland aangestelde scheidsrechter in de in artikel 2 genoemde
evenementen worden opgelegd.
Een kaart is persoonsgebonden. In het dubbelspel zal een partij de kaart ontvangen, maar
deze zal worden bijgeschreven op het conto van de overtreder.
Kaarten blijven gedurende een jaar van kracht ingaand op de datum waarop de
betreffende kaart is ontvangen.
Na uitvoering van een uitsluiting conform artikel 3 wordt het aantal kaarten (geel, rood en
zwart) van de gesanctioneerde speler in de desbetreffende categorie (competitie of
toernooien) op nul gezet.
Uitsluitingen vervallen niet na verloop van tijd, bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen.
Verwerking van kaarten vindt uitsluitend plaats op werkdagen. Dat houdt in dat kaarten
opgelegd op een zaterdag, geen gevolgen hebben voor wedstrijden op de zondag in
hetzelfde weekend.

b)

c)
d)
e)

f)
g)

2.

Categorieën

a)

Kaarten ontvangen tijdens toernooien en kaarten ontvangen tijdens competitie worden
apart geregistreerd en gesanctioneerd.
Onder competitie vallen de Bondscompetitie en de Bekercompetitie.
Onder toernooien vallen de diverse Nederlandse Kampioenschappen en
Regiokampioenschappen (genoemd in Hoofdstuk IV, artikel 1, lid 2 en 3 van het
Toernooireglement), de toernooien van nationaal belang (genoemd in Hoofdstuk I, artikel
4 van het Toernooireglement, o.a. het Master-circuit en het Junior Master-circuit) en de
overige toernooien waar door Badminton Nederland scheidsrechters zijn aangesteld.

b)
c)
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3.

Sancties

De LCW respectievelijk RCW legt naar aanleiding van ontvangen kaarten als bedoeld in artikel 1
in principe de volgende sancties op:
a) Indien een speler tenminste een zwarte kaart heeft ontvangen:
i.
Binnen de competitie: uitsluiting voor de eerstvolgende drie competitiewedstrijden;
ii.
Binnen toernooien: uitsluiting voor drie maanden.
Anders:
b) Indien een speler tenminste 3 kaarten in totaal of tenminste 2 rode kaarten heeft
ontvangen:
i.
Binnen de competitie: uitsluiting voor de eerstvolgende twee competitiewedstrijden;
ii.
Binnen toernooien: uitsluiting voor twee maanden.
Anders:
c)
Indien een speler tenminste twee gele kaarten of één rode kaart heeft ontvangen:
i.
Binnen de competitie: uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd;
ii.
Binnen toernooien: uitsluiting voor één maand.
d) Per ontvangen kaart worden € 25 administratiekosten in rekening gebracht.
4.

Procedure

a)

Het refereerapport dient binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd per mail te zijn
verstuurd aan wz@badminton.nl.
De afdeling Wedstrijdzaken verwerkt een opgelegde kaart in het kaartenoverzicht op de
dag van ontvangst van het refereerapport. Indien dit niet een werkdag is, vindt verwerking
op de eerstvolgende werkdag plaats.
De afdeling Wedstrijdzaken stelt de betreffende speler en de vereniging in c.c.
(verenigingsnummerCCP@badminton.nl) op de hoogte van de opgelegde kaart(en) op de
dag van verwerking van het refereerapport. Indien de kaart is opgelegd aan een
minderjarige speler, zullen de ouders/verzorgers of voogd van de speler op de hoogte
gebracht worden.
Indien een opgelegde kaart leidt tot een uitsluiting, zal de uitsluiting tegelijk met de
opgelegde kaart aan de betreffende speler en de vereniging worden gemeld. De uitsluiting
wordt tevens bekend gemaakt in de Officiële mededelingen.
De gesanctioneerde speler heeft de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de
opgelegde sanctie na het ontvangen van rode of een zwarte kaart, conform Hoofdstuk XI
artikel 4 van het Tuchtreglement. In het belang van een zo snel mogelijke afdoening
geschiedt dit bij voorkeur door middel van een mail naar wz@badminton.nl. Het bezwaar
moet uiterlijk binnen 3 x 24 uur na dagtekening van de aankondiging van de sanctie zijn
ontvangen. Wedstrijdzaken bevestigt de ontvangst van het bezwaar per omgaande.

b)

c)

d)
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e)

f)
g)

Indien er bezwaar is ingesteld tegen een uitsluiting, zal de LCW respectievelijk RCW
trachten het bezwaar af te handelen vóór de eerstvolgende wedstrijd die door de
uitsluiting wordt geraakt, maar is reglementair daartoe niet verplicht.
Indien er bezwaar is ingesteld, kan de LCW respectievelijk RCW een eventuele uitsluiting
aanhouden tot de definitieve uitspraak is gedaan.
Tegen de definitieve uitspraak van de LCW respectievelijk RCW kan in beroep worden
gegaan bij de Tuchtcommissie conform Hoofdstuk XI artikel 4 van het Tuchtreglement.

Bondsbestuur, Nieuwegein, 11 februari 2017
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