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UR Para Badminton Circuit 2022-2023 
 
1. Algemeen  
Toernooien in het Para-Badminton Circuit dienen gespeeld te worden volgens deze 
uitvoeringsregeling. Voorts is van kracht het Algemeen Wedstrijd Reglement (AWR) en het 
Toernooi Reglement (TR) alsmede de uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren 
van toernooien.  
 
2. Opzet van het Para-Badminton Circuit  

 Het circuit wordt gespeeld binnen één wedstrijdseizoen vanaf het Nederlands 
Kampioenschap Para-Badminton  en loopt tot het eerstvolgende Nederlands 
Kampioenschap Para-Badminton .  

 Het aantal Para Badminton circuit-toernooien per maand is zoveel mogelijk beperkt tot 
één. In ieder geval zullen opeenvolgende toernooien zo gespreid mogelijk worden 
gespeeld.  

 De LCW stelt vast welke toernooien deel uitmaken van het Para-Badminton Circuit.  

 Het Nederlands Kampioenschap Para-Badminton maakt deel uit van het Para Badminton 
circuit.  

 Het Para Badminton circuit geldt als vervanger voor het organiseren van een competitie 
in het Para-Badminton. De bijdrage voor een Para-Badminton Toernooi bedraagt € 70,- 
Dit zijn de kosten voor het aanstellen van een referee door Badminton Nederland.  

 Een toernooi in het Para Badminton circuit wordt bij voorkeur op 1 dag gespeeld.  

 De hoogte van het inschrijfgeld per onderdeel van toernooien in het Para Badminton 
circuit, met uitzondering van het Nederlands Kampioenschap Para-Badminton bedraagt € 
8,50. 

 De LCW zal bij publicatie van de toernooikalender Para-Badminton de toernooien op de 
kalender voorzien van een advies welke onderdelen er te spelen; het staat de 
organisator vrij om hiervan af te wijken. 

 
3. Klassen en onderdelen  

 Het Para-Badminton Circuit bestaat uit de volgende klassen :  
o Rollers  

o Staanders  

o Zitters  
o Kleine mensen 

 Er worden de volgende onderdelen gespeeld:  
Mannenenkel (ME), Vrouwenenkel (VE), en Mannendubbel (MD), Vrouwendubbel (VD) 
en Gemengd dubbel (GD).  
Het is toegestaan om mannen- en vrouwen-onderdelen in een klasse samen te voegen 
indien, naar het oordeel van de toernooiorganisator, per afzonderlijk onderdeel te 
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weinig inschrijvingen zijn ontvangen. Het nieuwe onderdeel wordt dan als Enkel (E) of 
Dubbel (D) gespeeld. 
In de klasse Zitters worden de onderdelen Enkel (E) en Dubbel (D) gespeeld. 

 Alle onderdelen van elke klasse worden gespeeld volgens een poule - systeem, een 
poule/afval - systeem of een poule/poule - systeem.  

 In een poule mogen maximaal 5 deelnemers worden ingedeeld. Zo nodig dienen er 
meerdere poules te worden gevormd.  

 De aanvangstijd van een partij mag niet vroeger zijn dan 09:30 uur.  

 De toernooiorganisator dient voor de 1e en 2e plaats een tastbare herinnering in de 
vorm van een beker of medaille beschikbaar te stellen. Indien er gespeeld wordt om een 
3e plaats dient ook daarvoor een soortgelijke prijs beschikbaar te worden gesteld.  

 Alle partijen dienen te worden gespeeld met een goedgekeurde nylon shuttle 
voorkomend op de geldende shuttlelijst categorie C.  

 
4. Verplichtingen toernooiorganisatoren  

 De toernooiorganisator dient gebruik te maken van de Badminton Toernooi Planner 
(BTP) en de toernooigegevens en het AF te publiceren op toernooi.nl. Tijdens het 
toernooi dienen de uitslagen regelmatig te worden gepubliceerd. Het gebruik van de 
licentie Para Badminton-TP-2023 (2022) is verplicht.  

 Ter bepaling van de juiste lotinggroepen dient bij inschrijving de naam te worden 
ingevoerd van de vereniging waarvan de inschrijver lid is.  

 Uiterlijk op de maandag na het toernooi vóór 9:00 uur dient de back-up van het toernooi 
vanuit de BTP binnen te komen op wz@badminton.nl.  

 Tijdens het toernooi dient de actuele Ranglijst Para-Badminton duidelijk zichtbaar in de 
speelzaal te worden gepubliceerd, dit mag op electronische wijze gedaan worden 

 De licentie voor Para-Badminton toernooien wordt door Badminton Nederland aan de 
organiserende vereniging in het Para Badminton circuit beschikbaar gesteld , deze mag 
alleen voor dat doel gebruikt worden. 

 
5. Plaatsingen en loting  

 De plaatsing wordt gedaan door de LCW, op basis van de actuele Ranglijst Para-
Badminton. 

 De lotinglijsten gegenereerd door de BTP dienen daarvoor uiterlijk drie werkdagen vóór 
de lotingsdatum per e-mail te worden gestuurd naar wz@badminton.nl en het e-mail 
adres van de referee van het toernooi.  

 De LCW deelt de plaatsingen per e-mail mee aan de toernooiorganisator en de 
toernooireferee.  

 Uiterlijk één werkdag voor de lotingsdatum stuurt de organisator de back-up van het 
toernooi vanuit de BTP waarin de plaatsingen zijn verwerkt en de schema’s zijn 
aangemaakt per e-mail naar het e-mail adres lotingreferee@badminton.nl.  

 De loting van een toernooi van het Para-Badminton Circuit wordt verricht door de 
Lotingreferee van badminton Nederland, zoals beschreven in de Procedure 
Lotingreferee. De Lotingreferee stuurt het resultaat van de loting na controle 
onmiddellijk naar de organisator en de referee van het toernooi.  

 
6. Informatieverstrekking door de LCW  

mailto:wz@badminton.nl
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 Na elk toernooi wordt de bijgewerkte Ranglijst Para-Badminton op de website van 
Badminton Nederland www.badminton.nl/para badminton  geplaatst.  

 Na elk toernooi wordt de ranglijst door de LCW verzonden aan de toernooiorganisatoren 
in het Para-Badminton Circuit.  

 Op verzoek van de toernooiorganisator zal de LCW ter ondersteuning van de organisatie 
een voorbeelddraaiboek toesturen.  

 
 
7. Nederlands Kampioenschap Para-Badminton  

 Het Nederlands Kampioenschap wordt georganiseerd onder verantwoording van de 
LCW.  

 Het spelen van mannen en vrouwen in één en hetzelfde onderdeel van een klasse is bij 
het Nationaal Kampioenschap niet toegestaan m.u.v. de klasse zitters. 

 Deelname aan het Nederlands Kampioenschap Para-Badminton is in principe alleen 
mogelijk als een inschrijver tenminste aan 3 toernooien in het circuit heeft deelgenomen. 

 Spelers kunnen indien ze, om welke reden dan ook, niet hebben kunnen voldoen aan het 
spelen van de verplichte 3 toernooien een gemotiveerd verzoek bij de LCW indienen om 
toch aan de NK Para Badminton te mogen deelnemen. 

 
8. Opmaken van de ranglijst Para-Badminton  

 Alle toernooien van het Para-Badminton Circuit inclusief het Nederlands Kampioenschap 
tellen mee voor de Ranglijst Para-Badminton.  

 De ranglijst wordt opgemaakt op basis van de toegekende punten. 

 Indien tijdens een toernooi onderdelen gecombineerd worden gespeeld worden bij de 
opmaak van de ranglijst de gecombineerde onderdelen verwerkt als afzonderlijke 
onderdelen; daarbij ontvangen deelnemers punten op basis van het totaal aantal 
inschrijvingen van het gecombineerde onderdeel.   

 
9. Puntentelling Ranglijst Para-Badminton  
Aan deelnemers in een onderdeel van een toernooi van het Para-Badminton Circuit worden 
de volgende punten toegekend:  
•  1 punt voor het deelnemen in een onderdeel.  
•  5 punten voor iedere gewonnen partij in het onderdeel.  

Let wel:  
- Punten worden uitsluitend toegekend aan spelers die daadwerkelijk in een partij van 

het desbetreffende onderdeel zijn uitgekomen;  

- Een walk-over telt als een gewonnen partij, een bye niet (bij afberichten vóór aanvang 
toernooi geldt: walk-over = geen wedstrijd = geen punten).  

- Teneinde bij het verdelen van de punten een afmelding te kunnen onderscheiden van 
een ”echte walk-over” dient een afmelding voor aanvang van het toernooi in de BTP te 
worden verwerkt als “geen wedstrijd”. Afmeldingen tijdens het toernooi of anderszins 
wegvallen van spelers (blessure e.d.) dienen als walk-over in de BTP te worden 
verwerkt.  

- Een speler die is vrijgesteld van het spelen van poulewedstrijden wordt geacht zoveel 
partijen in het poulesysteem te hebben gewonnen als overeenkomt met de kleinste 
poule in het onderdeel; dus als de kleinste poule in een onderdeel uit 3 spelers 
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bestaat, heeft een vrijgestelde 2 partijen in het poulesysteem gewonnen; daarnaast 
tellen de partijen die hij in het afvalsysteem wint.  

 Bonuspunten op basis van het aantal deelnemers ten tijde van de loting aan het nummer 
en de prestatie in het nummer volgens onderstaande tabel.  
De prestatie die bonuspunten oplevert wordt geclassificeerd als 1, 2, 3 of 4, zoals 
hieronder beschreven :  
1. winnaar; er wordt slechts 1 maal bonus 1 gegeven.  

2. verliezend finalist, of nr. 2 in de finalepoule; er wordt slechts 1 maal bonus 2 gegeven.  

3. verliezend halve finalist, of nrs. 3 en 4 in de finalepoule; er wordt maximaal 2 maal 
bonus 3 gegeven.  

4. verliezend kwartfinalist; er wordt maximaal 4 maal bonus 4 gegeven  

NB: Bovenstaande regeling voor toekenning van bonuspunten houdt in dat er in de 
poulefase van een toernooi geen bonuspunten worden toegekend, m.u.v. de in punt 2 
en 3 genoemde finalepoule.  

 
 
 
 

TABEL BONUSPUNTEN 

Aantal 
deelnemers 

Prestatie 

1 2 3 4 

3 8 4 - - 

4 16 8 4 - 

5 – 8 26 16 8 4 

9 – 12 32 21 12 6 

13 – 16 38 26 16 8 

17 – 24 45 32 21 12 

25 – 32 52 38 26 16 

33 – 48 62 45 32 21 

49 – 64 72 52 38 26 

 
 
10. Promotie en degradatie 
Aan het einde van het wedstrijdseizoen wordt de definitieve Ranglijst Para-Badminton 
vastgesteld. Op basis van deze ranglijst vindt promotie en degradatie plaats: 

 Promotie van B groep naar A groep: 
Spelers in het ME Rollers met een puntenaantal van > = 100 op de B-Ranglijst dienen in 
het opvolgende seizoen bij toernooien in de A groep in te schrijven. 

 Degradatie van A groep naar B groep:  
Spelers in het ME Rollers met een puntenaantal van < = 75 op de A-Ranglijst hebben het 
recht om in het opvolgende seizoen bij toernooien in de B groep in te schrijven. 


