RICHTLIJNEN DPC TOERNOOIEN
seizoen 2018-2019
1. Sluitingsdatum maximaal 1 maand voor de toernooidatum
2. Groepsindeling:
Jeugd 1 – U 19 speler(s) geboren in 2000 of later
Jeugd 2 – U 17speler(s) geboren in 2002 of later
Jeugd 3 – U 15speler(s) geboren in 2004 of later
Jeugd 4 – U 13speler(s) geboren in 2006 of later
Jeugd 5 – U 11speler(s) geboren in 2008 of later

3. Een back-up van de toernooiplanner moet uiterlijk 2 dagen voor de vastgestelde
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lotingsdatum naar de lotingreferee (rcw_noord@badminton.nl) worden gezonden. De
lotingreferee stuurt direct na de loting de resultaten terug naar de organiserende vereniging.
De plaatsing dient vooraf te geschieden door de toernooicommissie, tevens moeten de grootte
van de schema’s en de indeling van de poules al vastgelegd zijn.
Loting binnen 14 dagen na de sluitingsdatum
In de dubbels zal bij voorkeur en bij 6 inschrijvingen of minder in poules gespeeld worden.
In het enkelspel wordt eerst in poules gespeeld, daarna volgens afvalsysteem.
Na de poules wordt er niet opnieuw geloot.
De partij gaat om twee gewonnen games volgens de BNL puntentelling.
Op alle DPC-toernooien mag alleen gespeeld worden in:
- T-shirt of poloshirt
- Short of een rok
- Wielerbroek, mits gedragen onder short of rok
- Sportschoeisel en sportsokken
- Haarband en / of polsbanden
Jeugdspelers, die aan de bondscompetitie deelnemen en zij die 1e klasse of hoger in de
Regiocompetitie spelen zijn van deelname uitgesloten.
Jeugdspelers, die aan de regiocompetitie 2e klasse of lager deelnemen dienen in de hoogste
leeftijdscategorie (U19) in te schrijven.
Per leeftijdsgroep kan voor maximaal 2 onderdelen worden ingeschreven c.q. punten worden
behaald. Voor de jongste categorieën U11 en U13 zal afhankelijk van het aantal
inschrijvingen zoveel mogelijk gespeeld worden in 1 dagdeel (ochtend of middag).
De shuttles worden gratis beschikbaar gesteld.
Het inschrijfgeld is voor seizoen 2018/2019 vastgesteld op € 5,-- per onderdeel.
Per onderdeel zal er minimaal een eerste en tweede prijs beschikbaar worden gesteld door de
organisatie.
Binnen 48 uur dienen alle uitslagen, zowel van het poule- als het afvalsysteem, en de
alfabetische deelnemerslijst, naar de RCW (rcw_noord@badminton.nl) te worden gemaild, in
de vorm van een back-up van de badmintontoernooiplanner.
Het evaluatieformulier moet binnen 48 uur worden opgestuurd naar de RCW
Noord.(rcw_noord@badminton.nl )
Promotie naar een oudere leeftijdsgroep volgt als 45 punten behaald zijn in een onderdeel.
Als in groep U19 45 punten behaald zijn, volgt promotie naar Cat. 7
De ranglijst op het moment van de initieel gepubliceerde sluitingsdatum is bepalend
voor de klasse waarin gespeeld wordt.
Om aan het slottoernooi te mogen deelnemen, moet men aan minimaal 3 DPC toernooien
hebben deelgenomen.
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15. Voor het slottoernooi worden de 8 hoogst geplaatsten van de eindranglijst in het enkelspel
uitgenodigd en is de eigen bijdrage per speler €2,50.

16. Het inschrijfgeld voor de organisatoren voor deelname aan het Drie Provinciën Circuit

bedraagt € 30,-17. PUNTENSYSTEEM
Bij het samenvoegen van leeftijdsgroepen krijgt men de punten in de leeftijdsgroep
waarin men oorspronkelijk heeft ingeschreven en het onderdeel waarin men uitkomt.
1 punt voor inschrijving onderdeel.
3 punten voor een gewonnen wedstrijd.
1 punt voor een verloren enkel wedstrijd in 3 games.
Er komen aparte ranglijsten per onderdeel (enkel, dubbel en gemengd dubbel)
LET OP:
Indien u als organiserende vereniging van een DPC toernooi een leeftijdsklasse moet/wilt
samenvoegen in een of meerdere onderdelen, dient u hiervan per mail melding te maken aan
de RCW (rcw_noord@badminton.nl). Daarbij dient u de gegevens van de spelers die door de
samenvoeging hoger moeten spelen te vermelden op het hiervoor te gebruiken formulier dat
U kunt downloaden van de site van regio Noord. U19 mag niet worden samengevoegd met
U17.
Op deze wijze kunnen wij de spelers de door hun behaalde punten toekennen in hun eigen
leeftijdsgroep. Samenvoegen van leeftijdsgroepen mag alleen naar een oudere leeftijdsgroep
N.B. Het formulier met de gegevens dient u direct na afloop van het toernooi samen met
de back-up van het toernooi naar de lotingreferee (rcw_noord@badminton.nl) te sturen!
Vergeet u hierbij niet ook het evaluatierapport op te sturen. Deze kunt u downloaden
van de site van Badminton Nederland - Regio Noord

