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Reglement  NK AirBadminton toernooicircuit 2022 
 

  

 
 Organisatie  : Badminton Nederland 

info@airbadminton.nl  
 
 Toernooicommissie : Badminton Nederland  
 
 Toernooisecretariaat : Bondsbureau t.a.v. Joan Peeters  
     Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein, 
     tel: 06-28570321  e-mail: info@airbadminton.nl  
 
BEPALINGEN 
 
1. Algemeen 

Het toernooi wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Toernooireglement en de 
Uitvoeringsregeling Richtlijn voor het organiseren van toernooien.  
Zie website : http://www.badminton.nl/badminton_nederland/reglementen  

 
2. Omschrijving toernooi 

a. Het AirBadminton toernooicircuit is een teamtoernooi. Het circuit bestaat uit vier 
rondes.   

b. Er is een open inschrijving. 
c.  Bij iedere ronde zijn punten te verdienen voor de eindranglijst.  
d. Er wordt gespeeld in het poule systeem. Bij meerdere poules is het mogelijk dat er 

gespeeld gaat worden om plaats 1 t/m 4. 
 
3. Speelgerechtigdheid 

a. Alle leden van Badminton Nederland zijn speelgerechtigd.  
b. In de teamopgave geeft een team een voorlopige spelerslijst door. Deze lijst mag 

worden aangevuld/aangepast tot en met de woensdag voor iedere ronde.   
c. Per team dienen minimaal 2 vrouwen en 2 mannen te worden opgegeven.  
d. Een team mag in wisselende samenstelling aan de rondes deelnemen. Een speler 

mag niet voor verschillende teams uitkomen.  
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4. Wedstrijdsysteem 
 1. Te spelen partijen: 
  a. Alle wedstrijden bestaan uit 5 partijen, te weten:  

1 mannendubbel, 1 vrouwendubbel, 1 gemengd dubbel en 2 trippels (1 
bestaande uit twee mannen en één vrouw en 1 bestaande uit twee vrouwen 
en 1 man). 

b.  De volgorde van partijen wordt bepaald door een toss voorafgaand aan de 
wedstrijd. We winnaar van de toss mag het onderdeel voor de eerste en 
derde partij kiezen. De verliezer van de toss kiest het onderdeel voor de 
tweede en vierde partij. Het onderdeel wat niet word gekozen gaat naar de 
vijfde partij 

c. Er wordt gespeeld in het team relay systeem. De winnaar van de wedstrijd is 
het team dat als eerste 100 punten bereikt.  

 
De eerste partij wordt gespeeld totdat een van de teams 20 punten heeft 
bereikt (wissel van speelhelft zodra één van de teams 10 punten bereikt).  
 
De tweede partij begint met de score van de eerste partij en gaat verder 
vanaf die score. Indien het verliezende team van de eerste partij minder dan 
10 punten heeft behaald wordt hun score aangevuld tot 10 punten. De 
tweede partij wordt gespeeld totdat een van de teams 40 punten heeft 
bereikt (wissel van speelhelft zodra één van de  teams 30 punten bereikt).  
 
De derde partij begint bij de score van de tweede partij en gaat verder vanaf 
die score. Indien het verliezende team van de tweede partij minder dan 20 
punten heeft behaald wordt hun score aangevuld tot 20 punten. De derde 
partij wordt gespeeld totdat een van de teams 60 punten heeft bereikt 
(wissel van speelhelft zodra één van de  teams 50 punten bereikt).  
 
De vierde partij begint bij de score van de derde partij en gaat verder vanaf 
die score. Indien het verliezende team van de derde partij minder dan 30 
punten heeft behaald wordt hun score aangevuld tot 30 punten. De vierde 
partij wordt gespeeld totdat een van de teams 80 punten bereikt (wissel van 
speelhelft zodra één van de  teams 70 punten bereikt).  
 
De vijfde en laatste partij begint bij de score van de vierde partij en gaat 
verder vanaf die score. Indien het verliezende team van de vierde partij 
minder dan 40 punten heeft behaald wordt hun score aangevuld tot 40 
punten. De vijfde partij wordt gespeeld zodra één van de  teams 100 punten 
bereikt en daardoor de wedstrijd wint (wissel van speelhelft wanneer het 
leidende team 90 punten bereikt). 

d. Vóór iedere partij is er één minuut inspeeltijd. De totale wisseltijd tussen 
twee partijen mag nooit meer dan drie minuten bedragen.  
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e.  De organisatie is vrij om aanpassingen in het wedstrijdsysteem te maken. 
Deze zullen uiterlijk de woensdag voor aanvang van een ronde aan de 
teamcaptains worden doorgegeven.  

  
2.  Scheidsrechters 

a. De wedstrijden worden gespeelt zonder scheidsrechter 
b.  Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het tellen van punten. Ieder team stelt 

hiervoor per partij één speler aan die niet actief is in de betreffende partij. 
Deze twee spelers bedienen samen het scorebord en bepalen of de shuttle 
in of uit is. Bij een conflict wordt de wedstrijdleiding ingeschakeld.  

 
3. Loting en plaatsing: 

Voor elk toernooi wordt opnieuw geloot. Het resultaat van elke loting wordt per 
email aan de teamcaptains gecommuniceerd. Dit gebeurt uiterlijk de woensdag 
vóór de betreffende ronde.  
 
 

4. Toekenning van punten 
 a. Teams verdienen punten voor de eindranglijst op basis van het resultaat per 

ronde.  
 b. Er geldt de volgende puntenverdeling 

1e – 10 punten 
2e – 8 punten 
3e – 7 punten 
4e – 6 punten 
 

 
5. Wedstrijddata 

1. De wedstrijden vinden plaats op de volgende data: 
 

  Ronde 1 – Heerenveen 19 juni 
  Ronde 2 – Nijmegen 3 jul 
  Ronde 3 – Almelo 10 juli 
  Ronde 4 + Finale Utrecht 17 juli  

Badminton Nederland kan één van de toernooien van ronde 1 t/m 3 vanwege 
weersomstandigheden annuleren. Ronde 4 (Utrecht) gaat altijd door. 

 
2. Speeltijden:  
  De wedstrijden worden gespeelt tussen 9:00u en 19:00u. Uiterlijk 5 juni ontvangen 

de teamcaptains de definitieve speeltijden per datum.  
 

3. Een team schrijft zich in voor het volledige circuit (4 ronden). Bij het niet opkomen 
van een team wordt een boete opgelegd van € 150,- per gemiste ronde.  
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6. Wedstrijdformulier en opmaak eindstand poules 

Teams vullen na afloop van de wedstrijd het volledige wedstrijdformulier in en leveren 
deze in bij de toernooileider. 
 
De eindstand in de poules wordt, conform het Toernooireglement (H VI, artikel 6, lid 4), als 
volgt vastgesteld: 
1. Aantal gewonnen wedstrijden;  
Indien dit gelijk is gelden achtereenvolgens: 
2. Saldo van de gespeelde wedstrijden; 
3. Onderling resultaat van gelijkstaande teams; 
4. Het lot. 

 
NB: Niet uitgespeelde of opgegeven partijen moeten op het wedstrijdformulier worden 

 ingevuld (aangevuld) met de maximale score om een partij te winnen. 
 
7. Winnaar van het Circuit 

 De nummers 1 en 2 van de ranglijst na 4 toernooien spelen na afloop van ronde 4 (Utrecht) 
een finale om te bepalen wie er winnaar wordt van het NK AirBadminton Toernooi Circuit. 
De ranglijst wordt bepaald via onderstaande wijze. Het team dat de meeste punten heeft 
verzameld in de vier toernooien van het toernooicircuit. Bij een gelijke stand wordt 
eindstand als volgt bepaald: 
a. Het aantal gewonnen toernooien; 
Indien dit gelijk is gelden achtereenvolgens: 
b. Het onderling resultaat van de gelijkstaande teams; 
c. Het behaalde totaal aantal punten bij de eerste twee toernooien; 
d. Het lot. 

 
8. Kleding  

De spelers van een team dienen tijdens de gehele wedstrijd de teamshirts te dragen die 
door de organisatie worden verstrekt.   

 
9. Shuttles 

Alle wedstrijden worden gespeeld met de AirShuttle. Shuttles worden beschikbaar gesteld 
door Badminton Nederland 

 
10. Toernooisecretariaat 
 Bondsbureau, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein, 
 tel: 06-28570321, e-mail: info@airbadminton.nl, t.a.v.  Joan Peeters. 
 
11. Weersomstandigheden 

a. Wedstrijden kunnen worden afgelast en/of gestopt indien extreem weer zorgt voor 
onveilige omstandigheden of omstandigheden waarbij spelen redelijkerwijs 
onmogelijk is. Denk hierbij aan onweer, hagel, of storm.  
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b. Afgelasting of het (tijdelijk) stoppen van wedstrijden wordt bepaald door de 
toernooileider.  

 
 
 
12.  Inschrijving 

a. Het inschrijfgeld bedraagt € 125,- per team. Na inschrijving ontvangt uw team 
captain een factuur per deelnemend team. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen 
na ontvangst te worden overgemaakt. 

b. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 12 mei 2022 om 23:59 uur.  
Voor ieder in te schrijven team dient het inschrijfformulier per e-mail te worden 
gestuurd naar info@airbadminton.nl.  

 
13. Prijzengeld 
 Het totale prijzengeld bedraagt € 2000,-- .  
 Winnende team : € 1000,-- 
 2e plaats  : € 500,-- 
 3e plaats  : € 300,-- 
 4e plaats  : € 200,-- 
 
De nummers 1 en 2 spelen een finale en de nummers 3 en  4 worden bepaald op basis van de 
eindranglijst na de vier toernooien. 
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