
 
 

 
 
REGELING REGIO TOERNOOI CIRCUIT VAN BADMINTON NEDERLAND 

Regio Noord Brabant en Limburg 

 

1. Het Regio Toernooi Circuit (RTC) circuit wordt gespeeld van 30 augustus tot 15 

juni in een en hetzelfde seizoen. 

 

2. Per regio worden de RTC toernooien zodanig in de toernooikalender opgenomen 

dat er bij voorkeur 1 RTC toernooi per maand op de kalender staat. 

 

3. De RTC status wordt, op voordracht van de RCW, verleend door de LCW. 

 

4. De Regio Senioren Kampioenschappen maken deel uit van het RTC in beide 

regio’s. 

 

5. Het RTC bestaat uit de volgende categorieën :  

Categorie 1 voor alle spelers met 1469 punten of meer op de NRB; 

categorie 4 voor alle spelers met 1468 punten of minder op de NRB; 

categorie 6 voor alle spelers met 626 punten of minder op de NRB; 

categorie 8 voor alle spelers met 299 punten of minder op de NRB.  

De hiervoor geldende NRB is die van juli voorafgaand aan het circuit. 

 

6. Het hoogste aantal punten dat een speler op de enkelranglijst, dubbelranglijst of 

gemengd dubbelranglijst heeft, bepaalt de categorie waarin de speler moet 

inschrijven bij een toernooi. 

 

7. Samenvoegen van categorieën bij te weinig inschrijvingen per categorie is 

toegestaan, m.d.v. dat er altijd naar de hogere categorie samengevoegd wordt. 

 

8. In iedere categorie zijn er 2 RTC onderdelen te weten het ME en het VE. 

 

9. Het ME en het VE van alle onderdelen in het RTC dient bij voorkeur gespeeld te 

worden volgens het poule-afval systeem. Tevens dient er volgens systeem best of 

three games gespeeld te worden. 

 

10. Deelnemers verdienen per toernooi door deelname punten a.d.h.v. de volgende 

criteria: deelname, aantal deelnemers, het aantal gewonnen partijen en het 

eindresultaat per deelnemer. Na afloop van ieder toernooi wordt de dan 



geldende ranglijst op basis van de punten per speler gepubliceerd. De wijze van 

de puntentelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 

 

11. Voor de categorieën 1 en 4 van het RTC is het spelen met veren shuttles verplicht, 

in de categorieën 6 en 8 heeft het spelen met nylon shuttles de voorkeur. 

 

12. Alle RTC toernooien dienen met behulp van de toernooiplanner georganiseerd te 

worden. De licentie daarvoor kan aan het begin van het jaar aangevraagd worden 

bij Visual Reality middels de website www.toernooi.nl de kosten voor de licentie 

bedragen bij een jaarlijks abonnement 60 euro. 

 

13. Plaatsing voor een RTC-toernooi geschiedt op basis van de geldende NRB op de 

sluitingsdatum van de inschrijving, conform de regels voor plaatsing 

(Toernooireglement VI.2.2). De op een bepaalde datum geldende NRB is de NRB 

die het laatst is uitgekomen vóór of op de desbetreffende datum. 

 


