Agendapunt 6.

Reglementswijzigingen

Agendapunt 6.4. Wijziging Toernooireglement
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen:
 Hoofdstuk I artikel 3 lid 1 sub d
 Hoofdstuk IV artikel 4 lid 1
 Hoofdstuk V artikel 2 lid 1a en 2b
De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 5.
6.4.1 Wijziging Hoofdstuk I artikel 3 lid 1 sub d

HOOFDSTUK I DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN
D

Bepalingen en uitvoeringsregelingen voor toernooien
Artikel 3
1. a. Alle toernooien, die staan vermeld op de toernooikalender, alsmede de
aanvullingen en wijzigingen daarop, moeten worden gespeeld volgens dit
reglement.
b. Voor deze toernooien gelden bovendien de definities en bepalingen van het
Algemeen Wedstrijdreglement (AWR).
c. In afwijking van het bovenstaande worden toernooien die zijn goedgekeurd
door de BEC of de BWF gespeeld volgens de regels van de BEC respectievelijk de
BWF.
d. Uitvoeringsregeling Aangepast Para- Badminton Circuit (Hoofdstuk IV artikel 4):
deze regeling geeft aanvullende bepalingen weer voor toernooien die deel uit
maken van het Aangepast Badminton Circuit. (Recreatie-evenementen vallen
niet onder dit reglement.)
2. a. Een partij in een toernooi als bedoeld in lid 1 moet worden gespeeld conform
de geldende spelregels.
b. Indien na het begin van een partij een speler of paar de partij opgeeft, wordt de
uitslag van de partij bepaald alsof de tegenstander vanaf het moment van
opgave de voor winst in de partij benodigde punten heeft behaald,
overeenkomstig de geldende spelregels, met toevoeging van de status
‘opgegeven’.
Opgave van een partij wordt in dit verband gezien als het niet uitspelen van een
partij.
3. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van de LCW, de volgende uitvoeringsregelingen
bij dit reglement vast:
a. Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien(Hoofdstuk II
artikel 10): deze regeling geeft een praktische uitwerking van reglementen waar een
toernooiorganisator mee te maken heeft bij de voorbereiding, uitvoering en
nabewerking van een toernooi.
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b. Uitvoeringsregeling Master Circuit (Hoofdstuk IV artikel 4): deze regeling geeft
aanvullende bepalingen weer voor toernooien die deel uit maken van het Master
Circuit.
c. Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit (Hoofdstuk IV artikel 4): deze regeling
geeft aanvullende bepalingen weer voor toernooien die deel uit maken van het
Junior Master Circuit.
4. De onderlid 3a genoemde uitvoeringsregeling wordt per 1 maart vastgesteld en
wordt per rondschrijven bekend gemaakt. De onder lid 3b en 3c genoemde
uitvoeringsregelingen worden uiterlijk 2 maanden voor de start van het
desbetreffende circuit vastgesteld en worden per rondschrijven bekend gemaakt.
6.4.2 Wijziging Hoofdstuk IV artikel 4 lid 1

HOOFDSTUK IV
T

INDIVIDUELE TOERNOOIEN

Nadere voorschriften
Artikel 4
1. Het Bondsbestuur kan op voorstel van de LCW nadere voorschriften uitvaardigen
voor toernooien van nationaal belang. Aanvullende bepalingen voor toernooien
deel uit makend van het Master Circuit worden jaarlijks vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling Master Circuit, aanvullende bepalingen voor toernooien deel uit
makend van het Junior Master Circuit worden jaarlijks vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit, aanvullende bepalingen voor toernooien
deel uit makend van het AangepastPara- Badminton Circuit worden jaarlijks
vastgelegd in de Uitvoeringsregeling ParaAangepast- Badminton Circuit.
2. Voor toernooien van nationaal belang of vallend onder de Uitvoeringsregelingen
genoemd in lid 1 kan in de Specifieke Bepalingen, resp. de desbetreffende
Uitvoeringsregeling worden bepaald, dat, indien een speler zich terugtrekt uit een
voor hem/haar vastgestelde partij of een partij daarin niet uitspeelt, het hem/haar
daarmee niet is toegestaan nog enig andere partij in het desbetreffende toernooi te
spelen.

6.4.3 Wijziging Hoofdstuk V artikel 2 lid 1a en 2b

HOOFDSTUK V

TEAMTOERNOOIEN

Teamtoernooien georganiseerd door Badminton Nederland
Artikel 2
1. a. Jaarlijks kunnen door de LCW nationale regio teamwedstrijden worden
georganiseerd;
b. Jaarlijks kunnen door de desbetreffende RCW's regioteamwedstrijden worden
georganiseerd.
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2. Als teamtoernooien in de zin van art. 1 worden niet beschouwd:
a) interlandwedstrijden: deze worden georganiseerd door Badminton Nederland
volgens de regels daartoe gesteld door de BWF;
b) competities voor Bondsverenigingen: de organisatie en alles wat daarmee
samenhangt wordt geregeld in het desbetreffende Competitiereglement of bij
Regioreglement..
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