Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2019/2020
Het bondsbestuur heeft op 26 augustus 2019 de Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit
2019/2020 goedgekeurd. Deze treedt in werking per 1 augustus 2019.
1. Verlening Junior Master Status
a. Het circuit wordt gespeeld binnen één wedstrijdseizoen, vanaf 1 augustus tot en met 31
juli.
b. In de weekenden van de NJK, RSK, RJK, Dutch Open en Bondscompetitie wordt geen
Junior Master-toernooi georganiseerd.
c. Het aantal Junior Master toernooien per weekend is beperkt tot één.
d. Aan de Junior Master-status zijn kwaliteitseisen verbonden; deze hebben met name
betrekking op het inschrijfgeld, het deelnemersveld, de aankleding van de speelzaal, de
organisatie, publiciteit en administratieve verwerking.
e. De Junior Master-status wordt verleend door de LCW.
f. Bij de vaststelling van de toernooikalender in maart wordt een voorlopige status
verleend voor de toernooien van het volgende seizoen. In juni wordt deze status,
afhankelijk van de kwaliteitsbeoordeling door de LCW, al dan niet definitief.
g. In seizoen 2019/2020 kan in het kader van de opwaardering van het Junior Master
Circuit geëxperimenteerd worden met afwijkende toernooivormen die per toernooi
kunnen verschillen. Het spelen van U11-U15 en U13-U17 als 1 daags toernooi valt onder
deze regeling.
2. Onderdelen van het Junior Master Circuit
a. Het Junior Master-circuit bestaat uit 4 klassen: U-17, U-15, U-13 en U-11.
Iedere klasse heeft 2 Junior Master onderdelen: het mannenenkelspel (ME) en het
vrouwenenkelspel (VE) waarvan een ranglijst wordt opgemaakt.
De volgende leeftijdsgrenzen voor deelnemers worden gehanteerd:
U-17: geboren in 2003 of later;
U-15: geboren in 2005 of later;
U-13: geboren in 2007 of later;
U-11: geboren in 2009 of later;
b. Inschrijvingen in de Junior Master-klassen, welke binnen de daarvoor gestelde termijn
online ingekomen zijn, hebben voorrang boven inschrijvingen in andere klassen.
Tevens geldt het volgende:
Spelers van de nationale jeugdselecties (NJS-U15 en NJS-U17),alsmede spelers van
een RTC, Badminton Academie en Badminton School hebben, in deze volgorde
voorrang t.o.v. alle overige inschrijvingen.
De voorrang bij de toernooien geldt alleen voor die spelers die vermeld staan op de
spelersopgave van de desbetreffende NJS/RTC/Academie/School.
c. Het ME en VE van de Junior Master-toernooien dienen te worden gespeeld volgens
poule-afvalsysteem. Het wordt aanbevolen in deze onderdelen een aantal geplaatste
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spelers, in volgorde van plaatsing, vrij te stellen van het spelen in poules en rechtstreeks
in het afvalsysteem in te loten; de overige, niet vrijgestelde spelers worden in de poules
ingeloot.
d. Een Junior Master toernooi mag over maximaal 2 dagen verspeeld worden.
e. De aanvangstijd van een partij op zaterdag mag niet later zijn dan:
18:00 uur in de U-11 klasse
19:00 uur in de U-13 klasse
20:00 uur in de U-15 klasse
21:00 uur in de U-17 klasse
Partijen die op zaterdag niet op tijd kunnen beginnen worden verplaatst naar zondag.
De aanvangstijd van een partij op zondag mag niet later zijn dan 18.00 uur.
f. De organisator dient voor de Junior Master onderdelen voor de 1e en 2e prijs een
tastbare herinnering (bijvoorbeeld medaille of beker) beschikbaar te stellen. Uiteraard
kan de organisator aanvullende prijzen ter beschikking stellen.
g. In de Junior Master-klassen wordt gespeeld met een goedgekeurde veren shuttle
voorkomend op de geldende shuttlelijst van categorie B of hoger.
3. Inschrijfgeld
a. Het inschrijfgeld van een Junior Master toernooi bedraagt € 175,-.
b. In het geval dat het toernooi wordt geannuleerd, wordt het inschrijfgeld niet
gerestitueerd.
4. Verplichtingen toernooiorganisatoren
a. Indien het junior Master Circuit een naamsponsor heeft dient op iedere aankondiging,
ook op een eventueel affiche, in grote opmaak te worden vermeld: "deel uitmakend
van 'naamsponsor' Junior Master Circuit".
b. In de Specifieke Toernooibepalingen voor een Junior Master toernooi dienen de
kledingvoorschriften (zie 7.d) te worden vermeld.
c. De organisatoren zijn verplicht de badmintontoernooiplanner (BTP) te gebruiken voor
de gehele organisatie van het toernooi. De link waarmee het toernooi op de website te
vinden is, dient aan het bondsbureau doorgegeven te worden (wz@badminton.nl).
d. Het gebruik van de in het algemeen wedstrijdreglement voorgeschreven benaming van
de verschillende spelsoorten is verplicht (ME - VE - MD - VD - GD).De sluitingsdatum
voor het inschrijven, die genoemd wordt in de Specifieke Toernooibepalingen van het
desbetreffende Junior Master-toernooi, ligt minimaal 3 weken voor de start van het
toernooi.
e. Tenminste 10 dagen voor de aanvang van het toernooi dient de toernooiorganisator een
persbericht te sturen naar de (regionale) media en naar wz@badminton.nl.
f. Ter bepaling van de juiste lotingsgroepen dient bij de inschrijving de naam van de NJS,
RTC, Badminton Academie (BA) of Badminton School (BS) waarvan de inschrijver deel
uitmaakt ingevoerd te worden. Spelers welke geen deel uitmaken van een NJS, RTC, BA
of BS moeten inschrijven met de naam van de vereniging waarvan zij lid zijn.
Toevoegingen voor of achter de naam van NJS, RTC, BA of BS zijn niet toegestaan en
worden niet meegenomen bij de bepaling van de lotingsgroepen.
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Toernooiorganisatoren dienen, bij het openstellen van de inschrijving, de managers van
de Nationale Jeugdselecties U15 en U17, alsmede de RTC 's, de Badminton Academies
en de Badminton Scholen te informeren over hun toernooi door toezending van het
door de referee goedgekeurde aankondigingsformulier.
g. In de Specifieke Toernooibepalingen dient de volgende tekst te worden opgenomen:
“De plaatsingen worden door of onder verantwoordelijkheid van de Landelijke
Commissie Wedstrijdzaken (LCW) verzorgd. De plaatsingsvolgorde komt niet
noodzakelijkerwijs overeen met de tussenstand in het Junior Master Circuit in het
betreffende onderdeel”.
h. Het door Badminton Nederland verstrekte Junior Master e-mailadres wordt gebruikt bij
communicatie tussen Badminton Nederland en de toernooiorganisator.
i. De toernooiorganisator dient ieder uur de resultaten te publiceren met behulp van de
BTP.
j. Uiterlijk 24 uur na afloop van het toernooi dient de back-up van het toernooi vanuit de
BTP binnen te komen bij wz@badminton.nl.
k. Tijdens het toernooi dienen de tussenstanden van de Junior Master-ranglijsten duidelijk
zichtbaar in de speelzaal te worden gepubliceerd.
l. De toernooiorganisator stuurt binnen 1 maand na afloop van het toernooi op basis van
eigen bevindingen en door de referee geconstateerde bevindingen een evaluatie van
het toernooi naar afdeling Wedstrijdzaken van Badminton Nederland,
wz@badminton.nl.
m. Na afloop van het toernooi dient een verslag met finale-uitslagen te worden verstuurd
naar de bij punt 4.e genoemde (e-mail)adressen. Het verslag dient zo snel mogelijk na
afloop van het evenement te worden verstuurd, vergezeld van enkele digitale foto’s.
5. Plaatsingen en loting
a. De plaatsing van de Junior Master klassen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de
LCW. Bij internationale deelnemers wordt de toernooiorganisator dringend verzocht
een plaatsingsadvies voor deze deelnemers mee te sturen.
b. De plaatsing van de Junior Master enkelspelen geschiedt op basis van de Nationale
Junior Ranglijst Badminton (NJRB) in het desbetreffende enkelspel, geldend op het
tijdstip van het uitvoeren van de plaatsing.
c. De plaatsing van de dubbelspelen in de Junior Master klassen geschiedt op basis van de
NJRB in het desbetreffende dubbelspel, geldend op het tijdstip van het uitvoeren van de
plaatsing. Daartoe wordt van elk dubbel de dubbelscore, dat is de som van het aantal
punten van beide spelers op de ranglijst, berekend. Bij een gelijke dubbelscore gaat het
dubbel voor waarvan de speler met het hoogste aantal individuele punten deel
uitmaakt.
d. Buitenlandse spelers die niet op de ranglijst voorkomen worden ingevoegd in de
plaatsing op basis van sterkte door de plaatsingscommissie, onder verantwoordelijkheid
van de LCW.
e. Ter uitvoering van de plaatsing dient de toernooiorganisator de back-up van het
toernooi uiterlijk zeven werkdagen vóór de loting op het Bondsbureau
(wz@badminton.nl) aan te leveren.
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(Let op: in het weekend wordt de mailbox van Wedstrijdzaken niet uitgelezen;
aanleveren is op vrijdag tot uiterlijk 14:00 uur mogelijk).
f. Uiterlijk op de vierde dag nadat back-up vanuit de BTP op het Bondsbureau is
ingekomen, stuurt de LCW de back-up waarin de plaatsingen zijn verwerkt per e-mail
aan de Junior Master-contactpersoon en de lotingslijsten met plaatsingen in Excel aan
de referee van het desbetreffende toernooi.
g. Uiterlijk twee dagen voor de lotingsdatum stuurt de Junior Master-contactpersoon een
volledige back-up van het toernooi naar de Lotingreferee (e-mail
lotingreferee@badminton.nl).
h. Organisatoren dienen gebruik te maken van de Lotingreferee, zoals beschreven in de
Procedure Lotingreferee. De Lotingreferee stuurt het resultaat van de loting na controle
onmiddellijk naar de Junior Master-contactpersoon en de referee van het toernooi.
6. Informatieverstrekking door de LCW
a. Na elk toernooi wordt de Junior Master-tussenstand op de website van Badminton
Nederland, www.badminton.nl, geplaatst.
b. In de week voorafgaand aan een toernooi wordt door de LCW de Junior Mastertussenstand toegezonden aan de Junior Master-contactpersoon.
c. Aan de Junior Master-contactpersoon kan, op verzoek van de organiserende vereniging,
ter ondersteuning van de organisatie een voorbeelddraaiboek worden gestuurd.
7. Verplichtingen deelnemers
a. Elke deelnemer, die geen buitenlandse speler is, dient zich in te schrijven met een geldig
bondsnummer. Inschrijven kan alleen via www.toernooi.nl of
http://badmintonnederland.toernooi.nl.
b. Een deelnemer is verplicht om, als verliezer van een partij, na aanwijzing door de
toernooileiding een volgende partij te tellen.
c. De finalisten van de Junior Master-onderdelen zijn verplicht de prijsuitreiking van het
desbetreffende onderdeel bij te wonen.
d. Het is bij de Junior Master-toernooien uitsluitend toegestaan te spelen in onderstaande
kleding:
- Poloshirt of T-shirt (ook mouwloze T-shirts)
- Short (ook atletiekshort) of rokje
- Jurk
- Lycra wielerbroek, mits gedragen onder short of rokje
- Sportschoeisel met sportsokken
- Haar- en/of polsbanden
- Bandages en/of medische hulpmiddelen (zoals een brace)
Tevens is de Uitvoeringsregeling Kleding en Reclame bij Badmintonwedstrijden van
toepassing op alle toernooien in het Junior Master Circuit.
8. Puntentoekenning
a. Het aantal deelnemers in een klasse is gedefinieerd als het aantal spelers dat voorkomt
op het bij de loting vastgestelde wedstrijdschema van dat nummer.
Uitvoeringsregeling Junior
Master Circuit 2019/2020

08/2019
4

b. Uitsluitend aan spelers die daadwerkelijk in een partij van het desbetreffende nummer
zijn uitgekomen, worden punten toegekend.
c. Het aantal behaalde punten wordt bepaald aan de hand van de Puntentelling Junior
Master Circuit 2019/2020, op basis van:
 het aantal deelnemers in het desbetreffende nummer;
 het eindresultaat van de deelnemer (winnaar, runner-up, halve finalist, enz.).
9. Opmaken van de ranglijst
a. Alle Junior Master toernooien alsmede ook de Regionale Jeugd Kampioenschappen
tellen mee voor de Junior Master Ranglijst. Er mag slechts aan de Regionale Jeugd
Kampioenschappen van één regio worden deelgenomen.
b. De ranglijst wordt opgemaakt op basis van het aantal behaalde punten.
c. Indien twee of meer spelers een gelijk aantal punten behalen is achtereenvolgens voor
de rangorde beslissend:
 het quotiënt van het puntenaantal en het aantal gespeelde toernooien;
 het hoogste aantal punten behaald in één toernooi;
 het lot.
d. Uiterlijk 5 dagen na het laatste toernooi van het Junior Master Circuit worden de
Master-eindstanden op de website www.badminton.nl gepubliceerd.
e. Eventuele reacties op de gepubliceerde Junior Master-eindstanden dienen uiterlijk drie
weken na publicatie op de website schriftelijk in te komen op het Bondsbureau. Drie
weken na bekendmaking van de ranglijst wordt de eindranglijst definitief vastgesteld.
10. Finale Junior Master Circuit
a. 3 weken voor de Finale Junior Master Circuit worden per onderdeel van elke Junior
Master-klasse (U-17, U-15, U-13, U-11) per e-mail uitgenodigd tot inschrijven :De spelers
van positie 1 t/m 35 van de op dat moment gepubliceerde Junior Master Ranglijst:
 die in het desbetreffende onderdeel minimaal 3 Junior Master toernooien hebben
gespeeld, de nog te spelen Junior Master toernooien meegerekend;
 één deelnemer die van de LCW een wildcard ontvangt. De organiserende vereniging
heeft het recht om voor de invulling van de wildcards een voordracht te doen aan de
Toernooileider. De Toernooileider legt de voordracht voor aan de LCW, die
uiteindelijk beslist over de toekenning van de wildcards. Spelers kunnen een wildcard
aanvragen op basis van een goed onderbouwde motivatie, de LCW beslist over
toelating.
b. Inschrijvingen voor de Finale Junior Master Circuit dienen uiterlijk op de door de
toernooicommissie vastgestelde datum te worden gedaan via
http://badmintonnederland.toernooi.nl.
c. Indien minder dan 12 spelers voor een onderdeel hebben ingeschreven, wordt de
deelnemerslijst verder aangevuld tot 12 op basis van de Junior Master eindranglijst
vanuit spelers die in het desbetreffende onderdeel minimaal 3 Junior Master toernooien
hebben gespeeld en rechtsgeldig ingeschreven zijn voor de finale.
d. Toelating vindt plaats op basis van het aantal punten op de Junior Master eindranglijst.
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e.

f.
g.

Indien deelnemers hun inschrijving na de loting intrekken wordt het Toernooireglement,
Hoofdstuk VI, artikel 10.10.b van toepassing verklaard en worden de opengevallen
plaatsen opgevuld op basis van de Junior Master eindranglijst.
De Finale Junior Master Circuit wordt gespeeld volgens poule-afvalsysteem waarbij de
nummers één en twee van elke poule doorgaan naar het afvalsysteem.
De plaatsing voor de Finale Junior Master Circuit geschiedt door de LCW, op basis van
het quotiënt van het aantal punten op de Junior Master eindranglijst versus het aantal
gespeelde toernooien.

11. Junior Master Cup
a. De Junior Master Cup wordt gespeeld op de zaterdag van de YONEX Dutch Open 2019.
In elke leeftijdsklasse (U-17, U-15, U-13, U-11) speelt bij zowel de jongens als meisjes de
nummer 1 van de Junior Master eindranglijst tegen de winnaar van de Finale Junior
Master Circuit. Is dit dezelfde persoon, dan wordt de nummer 2 van de Junior Master
eindranglijst uitgenodigd. Voorwaarde voor toelating tot de Junior Master Cup is 3
gespeelde toernooien.
12. Toelatingsprocedure Nederlandse Jeugd kampioenschappen
a. U11 - U13 - U15 en U17 op basis van de NJRB
Voor ME en VE
De 16 hoogstgeplaatste spelers van de na sluiting inschrijving opgemaakte
ranglijst. De niet toegelaten spelers worden op de reservelijst geplaatst.
Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte
ranglijst toegevoegd op de positie van de teruggetrokken speler
in het schema.
Voor MD - VD en GD
De 16 hoogstgeplaatste spelers (paren) van de na sluiting inschrijving opgemaakte
ranglijst. De niet toegelaten spelers (paren) worden op de reservelijst geplaatst.
Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte
ranglijst toegevoegd op de positie van de (het) teruggetrokken speler (paar).
in het schema.
b. U11 - U13 - U15 en U17 op basis van de Junior Master Ranglijst
Voor ME en VE
De 8 hoogstgeplaatste spelers van de na sluiting inschrijving opgemaakte
ranglijst. De niet toegelaten spelers worden op de reservelijst geplaatst.
Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte
ranglijst toegevoegd op de positie van de teruggetrokken speler
in het schema. Voorwaarde voor toelating tot de NJK is 3 gespeelde JM toernooien.
Aanvulling is mogelijk met spelers uit de JM Ranglijst tot positie 26 van de ranglijst.
c. U19 op basis van de NJRB
Voor ME en VE
De 12 hoogstgeplaatste spelers van de na sluiting inschrijving opgemaakte
ranglijst. De niet toegelaten spelers worden op de reservelijst geplaatst.
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Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte
ranglijst toegevoegd op de positie van de teruggetrokken speler
in het schema.
Voor MD - VD en GD
De 8 hoogstgeplaatste spelers (paren) van de na sluiting inschrijving opgemaakte
ranglijst. De niet toegelaten spelers (paren) worden op de reservelijst geplaatst.
Bij terugtrekking van spelers worden ze op volgorde van de opgemaakte
ranglijst toegevoegd op de positie van de (het) teruggetrokken speler (paar).
in het schema.
d.
In U11 - U13 - U15 en U17 worden op basis van punt 12a en 12b in totaal 24 spelers
toegelaten tot het ME - VE van de NJK. Voor het dubbelspel zijn dit er 16.
In U19 worden op basis van punt 12c in totaal 16 spelers toegelaten tot
de NJK. Voor het dubbelspel zijn dit er 8.
Indien spelers op grond van hun positie op de NJRB reeds toegelaten zijn
volgt aanvulling tot maximaal 8 spelers uit de na sluiting inschrijving opgemaakte
JM ranglijst van inschrijvers op volgorde van de opgemaakte ranglijst.
13. Overtredingen en administratieve verzuimen
a. Overtredingen van deze regeling worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen
van het Toernooireglement en het Tuchtreglement.
b. Het wordt als een overtreding aangemerkt indien een vereniging handelt in strijd met:
 artikel 4.a + b [bepalingen inzake aankondiging en affiche]
 artikel 4.c + j [gebruik toernooiplanner]
 artikel 4.k
[publicaties in speelzaal]
 artikel 5
[procedure plaatsingen]
c. Het wordt als een overtreding aangemerkt, indien een speler handelt in strijd met
artikel 7 [bijwonen prijsuitreiking, kledingbepalingen, tellen volgende partijen].
d. Het wordt als een administratief verzuim aangemerkt indien een vereniging niet voldoet
aan de verplichtingen volgens:
 artikel 4.j
[tijdig versturen back-up toernooiplanner]
 artikel 4.e
[persbericht]
 artikel 4.l + m [evaluatie en verslag]
 artikel 5.e + f + g
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Toelichting Regeling Junior Master Circuit 2019/2020
Ad 1. Verlening Junior Master-status
In eerste instantie staat de inschrijving open voor alle toernooiorganisatoren die aan de
inschrijvingscondities willen voldoen.
Hierbij zal als volgt worden gehandeld:
 voorrang wordt gegeven aan inschrijvingen van verenigingen selectie op basis van
kwaliteit van het toernooi.
Uitsluitend die toernooien waarvan de LCW vindt dat deze in voldoende mate voldoen aan
de kwaliteitseisen die worden gesteld aan een nationaal toptoernooi ontvangen de Junior
Master-status. Steekproefsgewijs zullen Junior Master-toernooien worden bezocht door een
afgevaardigde van de LCW om deze kwaliteit te beoordelen en om desgewenst de
toernooiorganisatie van adviezen te voorzien.
Inzake de deelneming van buitenlandse spelers worden geen beperkende voorwaarden
opgelegd.
Ad 2. Onderdelen van het Junior Master Circuit
a. Voor de Junior Master-status komen alleen U-17, U-15, U-13 en U-11 klassen in
aanmerking.
b. De organisatoren mogen naast de Junior Master-klassen ook andere klassen
organiseren; de inschrijvingen in de Junior Master-klassen hebben echter voorrang
boven de inschrijvingen in de overige klassen. Nadrukkelijk wordt geadviseerd het aantal
klassen zeer beperkt te houden. Voorts hebben spelers van NJS, RTC’s, Badminton
Academies en Badminton Scholen voorrang bij inschrijving voor de toernooien waaraan
zij deelnemen, mits deze spelers voorkomen op de gepubliceerde lijst van opgegeven
spelers op www.badminton.nl, overeenkomstig artikel 2b.
c. In de Regionale Jeugd Kampioenschappen telt per enkelspel slechts één onderdeel mee
voor de Junior Master Ranglijst, en wel het sterkste onderdeel in het desbetreffende
enkelspel.
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Puntentelling Junior Master Circuit 2019/2020
Aan deelnemers in een onderdeel van het Junior Master circuit worden punten voor de Junior
Master Ranglijst toegekend op basis van hun resultaat en de grootte van het onderdeel volgens
de tabel hieronder.
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