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1. INSCHRIJVING VOOR EEN TOERNOOI 

a. Bij inschrijving dient een speler zijn bondsnummer op te geven, dan wel dat hij lid is van 

een bij de BWF aangesloten bond. Tevens dient hij de naam van zijn vereniging te 

vermelden, dan wel dat hij persoonlijk lid is van Badminton Nederland. 

 b. Een inschrijving voor een dubbelspel zonder partner zal worden beschouwd als een 

verzoek om toewijzing van een partner. Zo mogelijk zal aan het verzoek worden voldaan; 

anders wordt de inschrijving zonder partner geacht niet te zijn geschied. Inloten in een 

dubbelspelonderdeel van een speler zonder partner is niet toegestaan. 

 c. Een speler kan bij de inschrijving om vrijstelling van spelen op bepaalde uren verzoeken. 

Hiermee zal alleen rekening worden gehouden, indien dit het goede verloop van het 

toernooi niet belemmert. Het oordeel van de toernooicommissie in deze is bindend. 

 

 

2. VERWERKING INSCHRIJVINGEN 

 a. Inschrijvingen worden geboekt en geaccepteerd in volgorde van binnenkomst, tenzij in 

de Specifieke Bepalingen is vermeld dat voor het toernooi een andere wijze van 

acceptatie is voorgeschreven. De inschrijvingen moeten zodanig worden gekenmerkt, dat 

de volgorde van inschrijving duidelijk is. De referee kan te allen tijde, dus ook tussentijds, 

inzage van de inschrijvingen verlangen. 

 b. De inschrijving sluit op de in de Specifieke Bepalingen genoemde sluitingsdatum, of 

eerder zodra het maximum aantal partijen is bereikt. 

 c. Een inschrijver van wie de inschrijving in geen enkel nummer is geaccepteerd, wordt 

hiervan door de toernooicommissie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 x 24 uur na de 

loting in kennis gesteld. 

 d. Een inschrijver van wie de inschrijving in ten minste één nummer is geaccepteerd, 

ontvangt een oproep voor zijn/haar eerste partij, zo spoedig mogelijk na de loting, doch 

uiterlijk 2 x 24 uur voor de aanvangstijd van het toernooi die op het inschrijfformulier is 

vermeld. De oproep kan schriftelijk of per email plaatsvinden; het is ook toegestaan in 

plaats daarvan de loting met speeltijden op de Toernooiplanner-website te publiceren, 

mits dit in het Aankondigingformulier is vermeld.  

  Indien niet alle nummers waarvoor een speler heeft ingeschreven worden geaccepteerd, 

dient de betrokken speler vóór de loting te worden geïnformeerd. De speler heeft in dit 

geval het recht zich terug te trekken. 

 

 

3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN DEELNEMERS 

 a. Een deelnemer wordt geacht medisch voor de badmintonsport te zijn goedgekeurd. 

 b. Een speler dient tijdens partijen kleding te dragen die voldoet aan het Algemeen 

Wedstrijdreglement (Hoofdstuk IV, art. 4 en 5). 
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4. VERPLICHTINGEN DEELNEMERS TIJDENS TOERNOOI 

 a. Een deelnemer is verplicht zich bij aankomst bij de toernooicommissie te melden. Daarbij 

dient hij aan de toernooicommissie een geldige sportpas van Badminton Nederland of 

een bij de BWF aangesloten bond te tonen. 

 b. Een deelnemer dient uiterlijk vóór aanvang van zijn eerste partij zijn inschrijfgeld te 

hebben voldaan. De wijze van betaling kan nader worden geregeld in de Specifieke 

Bepalingen. Een toernooiorganisator dient een deelnemer die niet aan het voorafgaande 

voldoet niet te laten spelen. 

 c. Een deelnemer dient 15 minuten voor aanvang van elke partij speelklaar in de zaal 

aanwezig te zijn. Hij mag zonder toestemming van de toernooicommissie het gebouw 

niet verlaten. 

 d. Een speler kan door de toernooicommissie worden aangewezen als scheidsrechter van 

een partij. 

 

 

5. REGELS MET BETREKKING TOT EEN PARTIJ 

 a. Tenzij in de Specifieke Bepalingen anders wordt bepaald, wordt een partij gespeeld om 

twee gewonnen games van 21 punten. 

 b. Er moet worden gespeeld met een merk en type shuttle dat volgens de geldende Lijst 

van Toegestane Shuttles voor het toernooi is toegelaten. De toernooicommissie zorgt dat 

deze shuttles in voldoende mate en tegen de geldende winkelprijs dan wel een lagere 

prijs in de zaal verkrijgbaar zijn. 

 c. Tenzij in de Specifieke Bepalingen anders wordt bepaald, wordt de eerste shuttle van een 

partij door de verliezer betaald. 

  Eventuele volgende shuttles zijn voor gezamenlijke rekening. 

  De verliezer wordt eigenaar van de laatste shuttle. 

 d. Voor de finalepartijen wordt een scheidsrechter aangewezen. Voor de overige partijen 

zoeken de deelnemers in onderling overleg een scheidsrechter, tenzij deze door de 

toernooicommissie wordt aangewezen. 

 

 

6. SLOTBEPALINGEN 

 a. De toernooicommissie, de toernooiorganisator noch Badminton Nederland zijn 

aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens het toernooi, of voor het verlies of 

de beschadiging van persoonlijke eigendommen. 

 b. De toernooicommissie heeft te allen tijde het recht maatregelen te nemen die zij in het 

belang van het toernooi noodzakelijk acht. Deze maatregelen mogen niet in strijd zijn 

met regels gesteld door de Badminton Nederland en zijn onderworpen aan het vetorecht 

van de referee. 


