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Regeling Jeugd 5 opstapcircuit 
 

 

Toernooi bepalingen J5 opstapcircuit 

 

1. Het J5 opstartcircuit heeft als doel de ”beginnende” (jeugd) badmintonner te laten 

proeven aan het spelen van wedstrijden in een competitie of toernooivorm. 

2. Het J5 opstartcircuit wordt gespeeld in de onderdelen: Enkelspel (E) en Dubbelspel 

(D). De keuze voor E of D wordt gemaakt door de organiserende vereniging. 

3. De 1
e
 ronde zal in poules worden gespeeld. Daarna zal worden gekozen voor een 

poule/afval systeem. Iedereen speelt minstens 4 wedstrijden. 

4. Keuze voor speelsysteem : 

a. Er wordt 1 game tot 21 punten gespeeld, bij 11 wordt er van  speelhelft gewisseld. 

b. Er kan ook om ‘beste resultaat van 3 games tot 21' gespeeld worden; dus wie het 

eerst 2 games heeft gewonnen, wint dan de wedstrijd. 

c. Er wordt een game tot30 punten gespeeld, bij 15 wordt van speelhelft gewisseld. 

5. De verliezer telt de volgende partij op zijn/haar baan. 

6. Bij het indelen van de poules zal rekening worden gehouden met de sterkte van de 

spelers; die sterkte dient u zelf op te geven op het inschrijfformulier. Gelieve de 

sterkste speler aan te duiden met 1 en dan verder met 2, 3,  etc. 

Uitgesloten van deelname aan het  J5 opstapcircuit zijn spelers die lid zijn van de 

regioselecties* en spelers die in het seizoen 2017-2018 in de regiocompetitie hebben 

gespeeld.  

Spelers welke in het afgelopen seizoen in de regiocompetitie hebben gespeeld 

dienen in de opvolgende hogere leeftijdsklasse ingeschreven te worden, niet de 

toernooileiding maar de inschrijver is de verantwoordelijke in deze.  

* Spelers welke in het lopende seizoen via voorspeeldagen lid worden van een 

regioselectie (SBL), mogen het seizoen in het J5 circuit afmaken. 

7. Alle spelers dienen om 10.00 uur aanwezig te zijn.  Er wordt dus geen aparte tijden  

doorgegeven. Elke vereniging aanwezig met spelers op een toernooi dient daarbij een 

begeleider ouder dan 18 jaar mee te sturen, die het gehele toernooi in de sporthal 

aanwezig dient te zijn en als aanspreekpunt voor de organisatie functioneert.  

8. Er worden 1
e
, 2

e
, 3

e
 en 4

e
 prijzen ter beschikking gesteld. Prijzen in de vorm van een 

beker, medaille oorkonde of iets dergelijks. 

9. Er wordt gespeeld met nylon shuttles die per partij gratis beschikbaar gesteld dienen 

te worden en na afloop van de partij ingeleverd dienen te worden. 

  

10. Er wordt een ranglijst gemaakt voor zowel het enkelspel alsook voor het dubbelspel 
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per leeftijdsgroep. Daartoe dient de backup van het BTP toernooiprogramma op 

zondagavond na afloop van het toernooi naar het e-mail adres 

rcw_limburg@badminton.nl gezonden te worden. 

11. Na afloop van het seizoen ontvangen de spelers van elke leeftijdsgroep welke in 

de definitieve J5 ranglijst voor het enkelspel als nummer 1 geëindigd zijn een 

herinnering in de vorm van een beker, medaille, oorkonde of iets dergelijks 

beschikbaar gesteld door Regio Limburg. 

  

 


