Agendapunt 6. Reglementswijzigingen
Agendapunt 6.3. Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen:
 Hoofdstuk 1 artikel 2 lid 2
 Hoofdstuk 2 artikel 1 lid 1 en lid 2
De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 5.
6.3.1 Wijziging Hoofdstuk I artikel 2, lid 2

HOOFDSTUK I

DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE

BEPALINGEN

Bepalingen en uitvoeringsregelingen
Artikel 2
1. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van de LCW, de volgende uitvoeringsregelingen
bij dit reglement vast:
a. Uitvoeringsregeling NRB en Uitvoeringsregeling NJRB: deze regelingen geven aan
langs welke richtlijnen de sterktebepaling plaatsvindt van spelers, respectievelijk
jeugdspelers die voor Badminton Nederland evenementen in aanmerking komen;
b. Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften (Hoofdstuk II, artikel 3): deze
regeling geeft de voorschriften waaraan een accommodatie voor het houden van
badmintonwedstrijden die vallen onder het AWR dient te voldoen;
c. Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles (Hoofdstuk II, artikel 4): deze regeling
bevat een Lijst van Toegestane Shuttles en geeft de procedure voor (her)keuring van
shuttles. Tevens geeft de regeling de kwaliteitsbewaking weer en een
kwaliteitsaanduiding in categorieën van shuttles op de Lijst van Toegestane
Shuttles. Tot slot geeft de regeling aan voor welke categorieën van wedstrijden een
bepaalde shuttle mag worden gebruikt.
d. Uitvoeringsregeling Kleding en Reclame bij badmintonwedstrijden (Hoofdstuk
IV, artikel 5): deze regeling bevat nadere regels voor kleding en reclame-uitingen
rond badmintonwedstrijden;
e. Uitvoeringsregeling Opgelegde Kaarten: in deze regeling wordt het beleid
vastgelegd inzake straffen naar aanleiding van oplegging van een kaart wegens
wangedrag als bedoeld in artikel 16.7 van de Spelregels;
f. Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor Coaches, Teamofficials en Spelers
(Hoofdstuk IV, artikel 3): deze regeling bevat de gedragscodes voor coaches,
teamofficials en spelers.
2. De in lid 1 genoemde uitvoeringsregelingen worden als volgt vastgesteld:
- de regelingen sub a, d, e en f jaarlijks uiterlijk 2 maanden vóór het begin van het
wedstrijdseizoen;
- de regelingen sub b, en c en d per 1 maart, indien nodig; de regeling geldt dan
voor onbepaalde tijd.
-de regelingen sub a, e en f indien nodig; de regeling geldt dan voor onbepaalde tijd.
In een uitvoeringsregeling dient de datum van ingang van de regeling te worden
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vermeld
Nieuw vastgestelde uitvoeringsregelingen gaan in met ingang van het
daaropvolgende wedstrijdseizoen.

6.3.2 Wijziging Hoofdstuk II artikel 1, lid 1 en 2

HOOFDSTUK II

WEDSTRIJDEN

Wedstrijdsoorten
Artikel 1
1. De volgende wedstrijdsoorten worden onderscheiden:
a. competitie: een reeks wedstrijden tussen teams zoals gedefinieerd in het
Competitiereglement of bij Regioreglement;
b. toernooien: een reeks van wedstrijden zoals gedefinieerd in het Toernooireglement.
2. Competities worden onderscheiden in:
a. Bondscompetitie: Deze wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de
LCW volgens de bepalingen van het Competitiereglement;
b. Regiocompetities: Deze worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van
een de RCW volgens de bepalingen van het Competitiereglement;
c. Overige competities in een Regio: deze worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van een RCW gedefinieerd door het desbetreffende
Regioreglement;
d. AndereOverige competities: Het Bondsbestuur kan aan organisaties toestaan
een competitie te organiseren.
3. Toernooien dienen te worden verspeeld volgens de bepalingen van het Toernooireglement.
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