BADMINTON VLAANDEREN
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Boomgaardstraat, 22 bus 18
2600 Berchem
Verenigingsnummer: 962678
Ondernemingsnummer: 418769190
tel.
03 / 287.83.80
fax. 03 / 218.45.68
e-mail info@badmintonvlaanderen.be
url
www.badmintonvlaanderen.be

C 320

COMPETITIEREGLEMENT
VLAAMSE EN PROVINCIALE COMPETITIE
GEMENGD - HEREN - DAMES

Elke boete in dit reglement wordt in punten uitgedrukt. Op 10/07/2014 is de waarde van één punt €1,85.
Uitgave 2014
Goedgekeurd door de raad van bestuur op: 05 mei 2014

C 320

Inhoudsopgave:
HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN .................................................................................................1
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.
Artikel 4.
Artikel 5.
Artikel 6.
Artikel 7.
Artikel 8.
Artikel 9.

SITUERING ........................................................................................................................................................1
TOEGANKELIJKHEID ........................................................................................................................................1
LEIDING .............................................................................................................................................................1
BEVOEGDHEID .................................................................................................................................................1
INDELING ...........................................................................................................................................................1
PRIJZEN .............................................................................................................................................................1
SPELREGELS ....................................................................................................................................................1
INSCHRIJVINGSGELD ......................................................................................................................................1
BOETEPUNTEN .................................................................................................................................................2

HOOFDSTUK 2. ORGANISATIE - INDELING - SAMENSTELLING ..............................................................2
Artikel 20.
Artikel 21.
Artikel 22.
Artikel 23.
Artikel 24.
Artikel 25.
Artikel 26.
Artikel 27.
Artikel 28.
Artikel 29.

BASISPRINCIPE ................................................................................................................................................2
INSCHRIJVINGSFORMULIER ...........................................................................................................................2
INSCHRIJVING ..................................................................................................................................................2
SANCTIES BIJ TERUGTREKKING ....................................................................................................................3
FUSIE VAN CLUBS ............................................................................................................................................3
AFDELINGEN EN REEKSEN .............................................................................................................................4
KALENDERSAMENSTELLING ..........................................................................................................................4
KALENDERWIJZIGINGEN EN UITSTEL ...........................................................................................................4
UITSTEL WEGENS WEERSOMSTANDIGHEDEN ............................................................................................5
VOLGORDE DER WEDSTRIJDEN ....................................................................................................................5

HOOFDSTUK 3. SYSTEEM VAN STIJGEN EN DALEN ...............................................................................6
Artikel 30.
Artikel 31.
Artikel 32.
Artikel 33.
Artikel 34.
Artikel 35.
Artikel 36.

KAMPIOENSTITEL .............................................................................................................................................6
ALGEMEEN SYSTEEM ......................................................................................................................................6
OVERGANGSSYSTEEM NATIONAAL - VLAANDEREN ...................................................................................6
OVERGANGSSYSTEEM VLAANDEREN - PROVINCIAAL ...............................................................................6
TESTONTMOETINGEN .....................................................................................................................................7
EINDTORNOOIEN .............................................................................................................................................7
ORGANISATIE VAN TESTONTMOETINGEN EN EINDTORNOOIEN ..............................................................7

HOOFDSTUK 4. GERECHTIGDE SPELERS ................................................................................................7
Artikel 40.
Artikel 41.
Artikel 42.
Artikel 43.
Artikel 44.

SPELERS ...........................................................................................................................................................7
BUITENLANDSE SPELERS ...............................................................................................................................7
COMPETITIEBEPERKING .................................................................................................................................7
NIEUWE LEDEN ................................................................................................................................................8
SANCTIES ..........................................................................................................................................................8

HOOFDSTUK 5. PLOEGVORMING ...............................................................................................................8
Artikel 50.
Artikel 51.
Artikel 52.
Artikel 53.
Artikel 54.
Artikel 55.
Artikel 56.
Artikel 57.
Artikel 58.

BASISPLOEG .....................................................................................................................................................8
INDEX VAN DE PLOEG .....................................................................................................................................8
PLOEGUITWISSELINGSFORMULIER ..............................................................................................................9
TITULARISSEN ..................................................................................................................................................9
INVALLERS ........................................................................................................................................................9
OPSTELLING DER INVALLERS ...................................................................................................................... 10
KLASSEMENTSWIJZIGINGEN ........................................................................................................................ 10
ONVOLLEDIGE PLOEGEN .............................................................................................................................. 10
SANCTIES ........................................................................................................................................................ 10

HOOFDSTUK 6. OPMAKEN VAN DE RANGSCHIKKING ..........................................................................11
Artikel 60.
Artikel 61.
Artikel 62.
Artikel 63.

ONTMOETINGSPUNTEN ................................................................................................................................ 11
ALGEMENE RANGSCHIKKING ....................................................................................................................... 11
PUBLICATIE VAN DE UITSLAGEN ................................................................................................................. 11
FORFAITS ........................................................................................................................................................ 11

HOOFDSTUK 7. VERLOOP VAN EEN ONTMOETING...............................................................................11
Artikel 70.
Artikel 71.
Artikel 72.
Artikel 73.
Artikel 74.
Artikel 75.
Artikel 76.
Artikel 77.
Artikel 78.
Artikel 79.
Artikel 80.
Artikel 81.

AANVANGEN VAN EEN ONTMOETING ......................................................................................................... 11
STILGELEGDE ONTMOETINGEN EN WEDSTRIJDEN .................................................................................. 12
NIET-AFGEWERKTE ONTMOETINGEN ......................................................................................................... 12
VERPLICHTINGEN VAN DE THUISPLOEG .................................................................................................... 12
VERPLICHTINGEN VAN DE BEZOEKERS ..................................................................................................... 13
ONTMOETINGSFORMULIEREN. .................................................................................................................... 13
SHUTTLES ....................................................................................................................................................... 13
KLEDIJ ............................................................................................................................................................. 14
SPORTHALLEN ............................................................................................................................................... 14
PLOEGKAPITEINS ........................................................................................................................................... 14
WEDSTRIJDLEIDERS ..................................................................................................................................... 14
UMPIRES ......................................................................................................................................................... 15

RvB 05/05/2014

C 320

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.

SITUERING

1. Badminton Vlaanderen en de provinciale raden richten bij voorkeur elk seizoen 3 onafhankelijke
interclubcompetities in:
 een GEMENGDE competitie voor gemengde ploegen;
 een HEREN competitie voor herenploegen;
 een DAMES competitie voor damesploegen.
2. De gemengde Vlaamse competitie sluit aan bij de nationale gemengde competitie, in die zin dat de
ste
1 afdeling volgt op de laagste nationale afdeling.
3. Bij de Vlaamse competities sluiten 5 provinciale competities aan, namelijk één per provincie aangesloten bij
de federatie, in die zin dat de 1e provinciale afdelingen volgen op de laagste Vlaamse competitie-afdeling.
Artikel 2.

TOEGANKELIJKHEID

De interclubcompetities zijn uitsluitend toegankelijk voor één of meerdere ploegen van clubs aangesloten bij
Badminton Vlaanderen.
Artikel 3.

LEIDING

1. De sportcommissie leidt de Vlaamse interclubcompetities.
2. De provinciale sportcommissies leiden de provinciale interclubcompetities.
Artikel 4.

BEVOEGDHEID

1. Door de raad van bestuur Badminton Vlaanderen worden de besluiten betreffende de Vlaamse competitie
slechts genomen nadat de sportcommissie en de reglementencommissie gehoord werden.
2. Door de provinciale besturen worden de besluiten betreffende de provinciale competities slechts genomen
nadat de provinciale sportcommissie en reglementencommissie gehoord werden.
3. De provinciale besluiten mogen nooit indruisen tegen de besluiten genomen door de raad van bestuur
Badminton Vlaanderen.
Artikel 5.

INDELING

1. De raad van bestuur Badminton Vlaanderen bepaalt op advies van de sportcommissie het aantal afdelingen
in de Vlaamse competities, alsook het aantal reeksen per afdeling en het aantal ploegen per reeks, volgens
de voorwaarden van artikel 25.
2. De provinciale besturen bepalen op advies van de provinciale sportcommissie het aantal afdelingen in de
provinciale competities, alsook het aantal reeksen per afdeling en het aantal ploegen per reeks, volgens de
voorwaarden van artikel 25.
3. De sportcommissie Badminton Vlaanderen stelt jaarlijks de indeling der ploegen van de Vlaamse competitie
vast.
4. De provinciale sportcommissies stellen jaarlijks de indeling der ploegen van de provinciale competities vast.
Artikel 6.

PRIJZEN

De raad van bestuur Badminton Vlaanderen en de provinciale besturen bepalen de aard en het aantal van de
prijzen die toegekend zullen worden aan de kampioenen van de verschillende afdelingen en reeksen in de door
hen georganiseerde competities.
Artikel 7.

SPELREGELS

De ontmoetingen worden gespeeld volgens de door de Badminton Vlaanderen vastgestelde regels. Een
wedstrijd wordt gespeeld volgens de geldende spelregels van de Badminton World Federation (hierna BWF
genoemd).
Artikel 8.

INSCHRIJVINGSGELD

Het inschrijvingsgeld per ploeg wordt in principe jaarlijks door de raad van bestuur Badminton Vlaanderen en de
provinciale besturen vastgesteld.
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Artikel 9.

BOETEPUNTEN

1. De waarde van een boetepunt wordt bepaald door de raad van bestuur Badminton Vlaanderen.
2. Deze waarde wordt kenbaar gemaakt aan de provinciale sportcommissies ten laatste op 1 augustus van het
seizoen waarvoor de waarde bepaald wordt.
3. De provinciale besturen kunnen een uit te schrijven boete aan een lager aantal boetepunten gelijkstellen dan
voorzien in dit reglement. Dit kan echter geen invloed hebben op de waarde van een boetepunt.
Artikel 10.-19. NIHIL

HOOFDSTUK 2. ORGANISATIE - INDELING - SAMENSTELLING
Artikel 20.

BASISPRINCIPE

1. De interclubcompetities bevatten een aantal opeenvolgende afdelingen waarin de ploegen van de
deelnemende clubs uitkomen volgens het systeem van stijgen en dalen, omschreven in hoofdstuk 3.
Afdelingen kunnen worden onderverdeeld in reeksen.
2. Alle ploegen van éénzelfde reeks/afdeling spelen onderling 2 ontmoetingen, namelijk één thuis en één op
verplaatsing en wel zo dat er per competitiehelft slechts één onderlinge ontmoeting betwist wordt. Voor
iedere ontmoeting worden aan de ploegen ontmoetingspunten toegekend.
3. De algemene rangschikking van een afdeling of reeks wordt bepaald door optelling van de
ontmoetingspunten, zoals beschreven in artikel 61.
4. Elke speler die een wedstrijd speelt, krijgt individuele punten waardoor hij/zij van klassement kan veranderen
volgens de voorwaarden van het reglement klassementen en rankings (C700).
Artikel 21.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

1. De sportcommissie zendt een inschrijvingsformulier (zie bijlage 1) aan:
 alle clubs waarvan er in het vorige seizoen ploegen aan de Vlaamse competitie deelnamen, op
voorwaarde dat deze ploegen niet gedaald zijn naar de provinciale competitie;
 de clubs van de ploegen die in het vorige seizoen provinciaal kampioen werden in 1° provinciale.
2. De provinciale sportcommissie zendt een inschrijvingsformulier en/of inlichtingsformulier aan alle bij haar
aangesloten clubs, waarop de uiterste inschrijvingsdatum vermeld staat.
3. Om geldig te zijn moeten deze formulieren:
 behoorlijk ingevuld en ondertekend zijn door de clubsecretaris en competitieverantwoordelijke;
 uitgaan van een club, zoals beschreven in artikel 2, die in regel is met de betaling der lidgelden, boetes
en andere door de raad van bestuur Badminton Vlaanderen of het provinciaal bestuur vereiste
formaliteiten;
 opgestuurd zijn volgens de voorwaarden van artikel 22.
4. De formulieren dienen te vermelden:
 naam van de club;
 het volgnummer van de ploeg (zie ook artikel 22 lid 5);
 de soort competitie waarvoor ingeschreven wordt (zie ook artikel 22 lid 6);
 namen, lidnummers en klassementen van de basisspelers volgens de voorwaarden van artikel 50;
 naam,
voornaam,
adres,
telefoonnummer
en
e-mailadres
van
de
ploegkapitein
of
competitieverantwoordelijke;
 naam, adres en telefoonnummer van alle sporthallen waar de competitie doorgaat;
 de speeldagen en speeluren (zowel aanvangs- als einduur);
 het aantal beschikbare terreinen voor competitie per competitieploeg (minimum 2);
 de eventuele datums en/of periodes van onbeschikbaarheid van de sporthal, waarmee de
sportcommissie indien mogelijk rekening zal houden;
 de namen van de officiële wedstrijdleiders van de club.
Artikel 22.

INSCHRIJVING

1. Ploegen die wensen deel te nemen aan een Vlaamse competitie dienen zich bij Badminton Vlaanderen in te
schrijven via hun club vóór 15 mei (postdatum, e-maildatum, faxdatum).
2. Ploegen die wensen deel te nemen aan een provinciale competitie dienen zich via hun club in te schrijven in
de provincie waarvan de club lid is en dit vóór de datum (postdatum, e-maildatum, faxdatum) die bepaald
wordt door de provinciale sportcommissie.
3. Bij het te laat ontvangen van het inschrijvingsformulier beslist de betrokken sportcommissie over het al of
niet opnemen van de ploeg in de interclubcompetitie.
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4. Nieuwe ploegen starten in principe in de laagste provinciale afdeling. Indien de index van de ploeg (zie
artikel 51) echter te hoog is, kunnen de Vlaamse en provinciale sportcommissie beslissen deze ploeg in een
hogere reeks op te nemen.
5. Een club kent aan alle ploegen, die ingeschreven worden, een volgnummer toe. De ploeg die in de hoogste
afdeling van een bepaalde soort competitie aantreedt, krijgt het laagste volgnummer, te beginnen bij 1. Alle
andere ploegen in dezelfde soort competitie krijgen een volgnummer dat steeds met één verhoogd wordt.
Hierbij dienen de nationale, Vlaamse en provinciale competitie als één geheel te worden beschouwd.
6. Het volgnummer wordt telkens gevolgd door een letter die de soort competitie aanduidt (bv. Ploeg 1H):
 G voor gemengde competitie;
 H voor herencompetitie;
 D voor damescompetitie.
Artikel 23.

SANCTIES BIJ TERUGTREKKING

1. Een club, die één of meer ploegen uit de competitie wenst terug te trekken, moet dit schriftelijk meedelen
aan de bevoegde sportcommissie uiterlijk vóór de inschrijvingsdatum, zoals bepaald in artikel 22.
2. Voor ploegen die zich terugtrekken na deze datum en vóór de officiële uitgave van de competitiekalender
dienen hun clubs volgende vergoeding te betalen:
 eerste afdeling:
50 boetepunten per ploeg;
 tweede afdeling:
45 boetepunten per ploeg;
 derde afdeling:
40 boetepunten per ploeg;
 provinciale afdelingen: aantal boetepunten bepaald door de provinciale besturen met een maximum
van 25 punten per ploeg.
3. Voor ploegen die zich terugtrekken na de officiële uitgave van de competitiekalender en vóór hun eerste
ontmoeting dienen hun clubs volgende vergoeding te betalen:
 eerste afdeling:
70 boetepunten per ploeg;
 tweede afdeling:
65 boetepunten per ploeg;
 derde afdeling:
60 boetepunten per ploeg;
 provinciale afdelingen: aantal boetepunten bepaald door de provinciale besturen met een maximum
van 35 punten per ploeg.
4. Voor ploegen die zich terugtrekken tijdens de competitieperiode, d.w.z. algemeen forfait geven voor het hele
seizoen, dienen hun clubs volgende vergoeding te betalen:
 eerste afdeling:
120 boetepunten per ploeg;
 tweede afdeling:
115 boetepunten per ploeg;
 derde afdeling:
100 boetepunten per ploeg;
 provinciale afdelingen: aantal boetepunten bepaald door de provinciale besturen met een maximum
van 60 punten per ploeg.
5. Het verzoek van een club om één of meerdere ploegen uit de competitie terug te trekken na de
inschrijvingsdatum, zoals bepaald in artikel 22, wordt door de betrokken sportcommissie slechts in
overweging genomen wanneer duidelijk blijkt dat bijzondere omstandigheden deze terugtrekking
noodzakelijk maken.
6. Bij inwilligen van dergelijk verzoek tijdens de competitieperiode, worden zowel de door de ploeg reeds
gespeelde ontmoetingen als de nog te spelen ontmoetingen omgezet in forfaitcijfers zoals bepaald in artikel
63 lid 1.
7. Indien een club een ploeg uit de competitie wil terugtrekken vóór de samenstelling van de reeksen door de
sportcommissie, dient men steeds te beginnen met de ploeg die in de laagste afdeling van de competitie
speelt.
Hiertoe dienen de nationale, Vlaamse en provinciale competitie als één geheel beschouwd te worden. De
betrokken sportcommissie kan afwijken van dit principe als blijkt dat de index van de vervangende ploeg(en)
te laag is om voldoende weerstand te bieden in de betrokken competitie.
8. Indien één of meerdere ploegen zich uit de competitie terugtrekken vóór de samenstelling van de reeksen
door de sportcommissie, zullen uit lagere afdelingen aanvullende stijgers de vrijgekomen plaatsen innemen,
overeenkomstig artikel 33. De sportcommissie kan in dat geval ook beslissen om in een afdeling geen
ploeg(en) te laten dalen.
Artikel 24.

FUSIE VAN CLUBS

1. In geval van fusie van 2 of meerdere clubs zullen de ploegen opgesteld door de club voortvloeiende uit de
fusie, de plaats innemen van de best geklasseerde ploegen van de fusionerende clubs.
2. De fusieclub neemt alle verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van dit competitiereglement (zie
ook artikel 23) op zich.
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Artikel 25.

AFDELINGEN EN REEKSEN

1. De ploegen die deelnemen aan de interclubcompetities worden als volgt ingedeeld:
Badminton Vlaanderen
 Eerste afdeling
 Tweede afdeling
 Derde afdeling

maximaal 1 reeks van
6 ploegen
maximaal 2 reeksen van 6 ploegen
maximaal 4 reeksen van 7 ploegen

Provinciaal
 Eerste afdeling
maximaal 1 reeks
 Tweede afdeling
maximaal 2 reeksen
 Derde en volgende afdelingen maximaal 4 reeksen
2. De raad van bestuur Badminton Vlaanderen kan op vraag van de sportcommissie hierop een afwijking
toestaan tijdens de uitbouwperiode van de Vlaamse interclubcompetities.
3. De provinciale besturen kunnen op vraag van hun provinciale sportcommissie hierop een afwijking toestaan
tijdens de uitbouwperiode van de provinciale interclubcompetities.
4. Het aantal ploegen per afdeling wordt gelijkmatig verdeeld over de verschillende reeksen.
Artikel 26.

KALENDERSAMENSTELLING

1. Bij de afsluiting der inschrijvingen maakt de sportcommissie de voorlopige competitiekalender op voor alle
afdelingen en reeksen van de Vlaamse competities. Deze kalenders worden per competitiesoort op 15 juni
doorgestuurd naar de provinciale sportcommissies.
2. De provinciale sportcommissies maken dan eveneens hun competitiekalender op voor alle afdelingen en
reeksen in al hun provinciale competities.
3. Op 1 augustus worden de definitieve kalenders naar alle secretarissen en gekende
competitieverantwoordelijken van de betrokken clubs opgestuurd, alsook naar de afdeling sport en jeugd van
het departement cultuur, jeugd, sport en media van de Vlaamse Gemeenschap, dienst medisch verantwoord
sporten.
4. De competitieperiode begint op 1 september en eindigt op 30 april. Afwijkingen hierop kunnen alleen uitgaan
van de sportcommissies, in samenspraak met hun raad van bestuur.
5. De kalender voor testontmoetingen en eindtornooien wordt door de sportcommissie opgesteld indien deze
betrekking heeft op ploegen die stijgen naar of dalen vanuit een Vlaamse afdeling. Voor testontmoetingen en
eindtornooien waarbij andere ploegen betrokken zijn, ligt de kalenderverantwoordelijkheid bij de
respectievelijke provinciale sportcommissies.
6. De ploegen van clubs van dezelfde regio worden in de mate van het mogelijke in dezelfde reeksen
ondergebracht.
7. Indien een club meerdere ploegen in eenzelfde afdeling en reeks heeft, wordt de kalender zodanig opgesteld
dat deze ploegen mekaar ontmoeten vóór zij tegen enige andere ploeg hebben gespeeld, en dit zowel
tijdens de heen- als tijdens de terugronde.
Artikel 27.

KALENDERWIJZIGINGEN EN UITSTEL

1. De sportcommissie kan na de bekendmaking van de competitiekalender nog veranderingen aanbrengen. De
wijzigingen worden tenminste 14 dagen vóór de nieuwe speeldatum(s) schriftelijk meegedeeld aan de
betrokken clubs via hun clubsecretariaat en gekende competitieverantwoordelijke, en aan de afdeling sport
en jeugd van het departement cultuur, jeugd, sport en media van de Vlaamse Gemeenschap, dienst
medisch verantwoord sporten.
2. Iedere club die tijdens het seizoen wijzigingen aan de kalender wenst aan te brengen, moet dit aan de
verantwoordelijke sportcommissie aanvragen. Een dergelijk verzoek kan maar ontvankelijk zijn indien het
gaat om:
 een uitstel ten gevolge van overmacht (attest uitbater sporthal vereist);
 een uitstel volgens de voorwaarden van artikel 28;
3. De clubs moeten in onderling akkoord een nieuwe speeldatum en -uur vaststellen en deze vermelden op de
aanvraag. Bij ontstentenis of indien geen akkoord bereikt wordt, beslist de verantwoordelijke sportcommissie
zelfstandig over de nieuwe speeldatum. Eventueel reserveert de sportcommissie een sporthal waarbij de
daaraan verbonden kosten worden gedragen door de club van de aanvragende ploeg.
4. Een ontmoeting uit de heenronde kan nooit uitgesteld worden naar een datum in de terugronde. Een
ontmoeting uit de terugronde kan nooit vervroegd worden naar een datum in de heenronde.
Uitzonderingen hierop zijn:
 het omwisselen van de ontmoeting uit de heenronde met de ontmoeting uit de terugronde waarbij het
telkens om een ontmoeting tussen dezelfde ploegen gaat;

RvB 05/05/2014

4

C 320
 het verplaatsen van een ontmoeting door de sportcommissie mits een grondige reden.
 De verantwoordelijke sportcommissie beslist over de verdere ontvankelijkheid van de aanvraag.
5. Alle misbruiken of valse verklaringen van een ploeg of club met betrekking tot dit artikel worden
gesanctioneerd met:
 forfaitverlies van de desbetreffende ontmoeting ten nadele van de ploeg in fout;
 50 boetepunten in het nadeel van de club van de ploeg in fout.
6. Alle misbruiken of valse verklaringen van beide ploegen of clubs met betrekking tot dit artikel worden
gesanctioneerd met:
 de nietigverklaring van de desbetreffende ontmoeting; dit betekent dat de uitslag 0-0 zal zijn, zodat geen
van beide ploegen ontmoetingspunten krijgt;
 50 boetepunten ten nadele van de clubs van beide ploegen.
Artikel 28.

UITSTEL WEGENS WEERSOMSTANDIGHEDEN

1. Een algemeen uitstel van de ontmoetingen kan door de sportcommissie worden verordend. De betrokken
clubs worden zo snel mogelijk ingelicht van deze beslissing.
2. Een ploeg mag ook een uitstel van de ontmoeting aanvragen aan de sportcommissie, die de juistheid van de
opgegeven reden mag nagaan. Dergelijke aanvraag mag telefonisch, maar moet minstens 2 uur vóór het
oorspronkelijk vastgestelde aanvangstijdstip van de ontmoeting gebeuren. Indien het uitstel wordt
toegestaan moet de aanvragende club de ploegkapitein, competitieverantwoordelijke of het clubsecretariaat
van de andere ploeg langs de snelste weg verwittigen. De sportcommissie probeert eveneens de
tegenstanders in te lichten.
3. Alle misbruiken of valse verklaringen met betrekking tot dit artikel worden gesanctioneerd met:
 forfaitverlies van de desbetreffende ontmoeting ten nadele van de ploeg in fout;
 50 boetepunten ten nadele van de club van de aanvragende ploeg.
Artikel 29.

VOLGORDE DER WEDSTRIJDEN

1. Iedere ontmoeting bestaat uit 8 wedstrijden.
2. De wedstrijden dienen in volgende volgorde betwist te worden.
 Gemengde competitie:
Heren dubbel
Dames dubbel
Eerste heren enkel
Tweede heren enkel
Eerste dames enkel
Tweede dames enkel
Eerste gemengd dubbel
Tweede gemengd dubbel
 Herencompetitie:
Eerste heren dubbel
Tweede heren dubbel
Derde heren dubbel
Vierde heren dubbel
Eerste heren enkel
Tweede heren enkel
Derde heren enkel
Vierde heren enkel
 Damescompetitie:
Eerste dames dubbel
Tweede dames dubbel
Derde dames dubbel
Vierde dames dubbel
Eerste dames enkel
Tweede dames enkel
Derde dames enkel
Vierde dames enkel
3. Van deze volgorde mag enkel worden afgeweken voor de dubbelwedstrijden in de heren- en damescompetitie, indien op meerdere terreinen tegelijkertijd gespeeld wordt.
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HOOFDSTUK 3. SYSTEEM VAN STIJGEN EN DALEN
Artikel 30.

KAMPIOENSTITEL

1. Kampioen van een reeks is de ploeg die na het opmaken van de rangschikking volgens artikel 61 op de
eerste plaats eindigt.
2. De winnaars van de Vlaamse competities in de eerste afdeling zijn de Vlaamse interclubkampioenen. De
winnaars van de provinciale competities in de eerste afdeling zijn de provinciale interclubkampioenen.
Artikel 31.

ALGEMEEN SYSTEEM

1. De laatst en voorlaatst geklasseerde ploegen uit de eerste afdeling dalen naar de tweede afdeling, één naar
elk der twee reeksen, volgens de voorwaarden van artikel 26 lid 6.
2. De kampioenen uit elk der twee reeksen van de tweede afdeling stijgen naar de eerste afdeling.
3. De laatst en voorlaatst geklasseerde ploegen uit elk der twee reeksen van de tweede afdeling dalen naar de
derde afdeling, elk naar één der vier reeksen, volgens de voorwaarden van artikel 26 lid 6.
4. De kampioenen uit elk der vier reeksen van de derde afdeling stijgen naar de tweede afdeling, twee naar elk
der twee reeksen, volgens de voorwaarden van artikel 26 lid 6.
5. De kampioenen uit elk der vier reeksen van de vierde en volgende afdelingen stijgen naar respectievelijk de
derde en volgende afdeling, één naar elk der vier reeksen, volgens de voorwaarden van artikel 26 lid 6.
6. De als laatste geklasseerde ploegen uit elk der vier reeksen van de derde en volgende provinciale
afdelingen dalen naar de vierde en volgende provinciale afdeling, één naar elk der vier reeksen, volgens de
voorwaarden van artikel 26 lid 6.
Artikel 32.

OVERGANGSSYSTEEM NATIONAAL - VLAANDEREN

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de gemengde competitie.
2. De Vlaamse interclubkampioen stijgt naar de laagste nationale afdeling.
3. Indien er geen Vlaamse ploeg uit de laagste nationale afdeling daalt:
 stijgt de winnaar van de testontmoeting tussen de tweede best geklasseerde ploegen uit elk der twee
reeksen van de tweede Vlaamse afdeling naar de eerste Vlaamse afdeling;
 stijgt de winnaar van het eindtornooi tussen de tweede best geklasseerde ploegen uit elk der reeksen van
de derde Vlaamse afdeling naar de tweede Vlaamse afdeling.
4. Indien er twee Vlaamse ploegen uit de laagste nationale afdeling dalen:
 daalt de derde laatst geklasseerde ploeg uit de eerste Vlaamse afdeling naar de tweede Vlaamse
afdeling volgens de voorwaarden van artikel 26 lid 6;
 daalt de verliezer van de testontmoeting tussen de derde laatste geklasseerde ploegen uit elk der twee
reeksen van de tweede Vlaamse afdeling naar de derde Vlaamse afdeling;
 daalt de verliezer van het eindtornooi tussen de tweede laatst geklasseerde ploegen uit elk der reeksen
van de derde Vlaamse afdeling naar de respectievelijke eerste provinciale afdeling.
Artikel 33.

OVERGANGSSYSTEEM VLAANDEREN - PROVINCIAAL

1. De provinciale kampioenen stijgen naar de laagste Vlaamse afdeling.
2. De twee laagst geklasseerde ploegen uit elk der reeksen van de derde Vlaamse afdelingen dalen naar hun
respectievelijke eerste provinciale afdeling.
3. Vrije plaatsen in de reeksen van de derde Vlaamse afdeling worden als volgt ingenomen:
 als er 5 plaatsen vrij zijn, door de tweede geklasseerde ploegen van elk der eerste provinciale afdeling;
 als er minder dan 5 plaatsen vrij zijn, door de best geklasseerde ploegen (evenveel als het aantal vrije
plaatsen) van het eindtornooi tussen de tweede geklasseerde ploegen uit elk der vijf eerste provinciale
afdelingen;
 als er meer dan 5 vrije plaatsen zijn, door de tweede geklasseerde ploegen van elk der eerste provinciale
afdelingen en de best geklasseerde ploegen (evenveel als het aantal resterende vrije plaatsen) van het
eindtornooi tussen de derde geklasseerde ploegen uit elk der vijf eerste provinciale afdelingen.
4. De vrije plaatsen in elk der eerste provinciale afdelingen worden ingenomen door achtereenvolgens de
tweede, derde, ... best geklasseerde ploegen uit de twee reeksen van de tweede provinciale afdeling.
Eventueel zal een testontmoeting uitmaken wie van de ploegen promoveert.
5. De vrije plaatsen in de twee reeksen van de tweede provinciale afdelingen worden ingenomen door
achtereenvolgens de tweede, derde, ... best geklasseerde ploegen uit de reeksen van de derde provinciale
afdeling. Eventueel zal een eindtornooi uitmaken wie van de ploegen promoveert.
6. De vrije plaatsen in de reeksen van de derde en volgende provinciale afdelingen worden ingenomen door
achtereenvolgens de tweede, derde, ... best geklasseerde ploegen uit de reeksen van de vierde en volgende
provinciale afdelingen. Eventueel zal een eindtornooi uitmaken wie van de ploegen promoveert.
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7. Indien de samenstelling van de interclubcompetities afwijkt van de standaardindeling zoals beschreven in
artikel 25 qua aantal reeksen en afdelingen, zal de sportcommissie trachten het systeem van stijgen en
dalen zo dicht mogelijk te benaderen.
8. Testontmoetingen en eindtornooien kunnen vervangen worden door beslissingen genomen door de
sportcommissie en/of de provinciale sportcommissies.
Artikel 34.

TESTONTMOETINGEN

1. Een testontmoeting is een ontmoeting na afwerking van de competitiekalender, waarbij twee ploegen elkaar
bekampen voor promotie of degradatie.
2. Een ploeg is verplicht met een volledige bezetting aan de testontmoeting deel te nemen. De club van de
ploeg die forfait geeft of onvolledig is, wordt gesanctioneerd met 50 boetepunten.
3. Een testontmoeting wordt gewonnen door de ploeg die meer dan de helft van de wedstrijden gewonnen
heeft. Bij een gelijk spel (een gelijk aantal gewonnen wedstrijden) gaat de overwinning naar de ploeg die de
meeste games gewonnen heeft. Indien er dan nog gelijkheid bestaat, dan geldt het saldo van de gescoorde
en tegengescoorde punten. Wanneer er dan nog gelijkheid bestaat, beslist het lot.
Artikel 35.

EINDTORNOOIEN

1. Een eindtornooi is een tornooi na afwerking van de competitiekalender, waarbij drie of meerdere ploegen
elkaar bekampen voor promotie of degradatie.
2. Een ploeg is verplicht met een volledige bezetting aan het eindtornooi deel te nemen. De club van de ploeg
die forfait geeft of onvolledig is, wordt gesanctioneerd met 50 boetepunten.
3. Een eindtornooi wordt volgens het poulesysteem betwist. Zowel de loting, het verloop van het tornooi als de
opmaak van de eindrangschikking dienen te gebeuren volgens de voorwaarden beschreven in het
Reglement van de Tornooien (C200).
Artikel 36.

ORGANISATIE VAN TESTONTMOETINGEN EN EINDTORNOOIEN

1. De sportcommissie organiseert de testontmoetingen en eindtornooien voor promotie of degradatie van
Vlaamse ploegen en voor bijkomende promotie naar de Vlaamse interclubafdelingen.
2. De provinciale sportcommissies organiseren de testontmoetingen en eindtornooien voor promotie en
degradatie van provinciale ploegen, uitgezonderd artikel 36 lid 1.
3. De organisatie van de testontmoetingen en eindtornooien omvat:
 het bepalen van de datum;
 de reservatie van de accommodatie;
 het aanduiden van een wedstrijdleider in samenspraak met de commissie wedstrijdfunctionarissen;
 het bepalen van het aantal officiële umpires in samenspraak met de commissie wedstrijdfunctionarissen.
4. Testontmoetingen en eindtornooien worden bij voorkeur betwist op neutraal terrein.
5. De kosten worden evenredig verdeeld tussen de clubs van de betrokken ploegen.
Artikel 37.-39. NIHIL

HOOFDSTUK 4. GERECHTIGDE SPELERS
Artikel 40.

SPELERS

Iedere speler in het bezit van een geldig lidnummer mag worden opgesteld in een competitieploeg van de club
waarbij hij/zij aangesloten is of waaraan hij/zij uitgeleend is.
Artikel 41.

BUITENLANDSE SPELERS

Een buitenlandse speler is een persoon met een buitenlandse nationaliteit die zijn officiële woonplaats niet in
België heeft.
Artikel 42.

COMPETITIEBEPERKING

1. Een speler kan in de loop van het Belgische badmintonseizoen voor niet meer dan één club binnen de
Belgische Badminton Federatie spelen, maar mag tegelijkertijd deelnemen aan interclubcompetities in
meerdere landen.
2. Een geschorste speler mag gedurende zijn/haar schorsingsperiode niet opgesteld worden, noch als titularis,
noch als invaller. De sportcommissie stuurt bij elke schorsing een lijst met de geschorste spelers en de
schorsingsperiode op naar de provinciale sportcommissies.
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Artikel 43.

NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden van een bij Badminton Vlaanderen aangesloten club mogen opgesteld worden in een ploeg vanaf
de dag dat hun aanvraag tot aansluiting als lid geregistreerd is op het DC/Badminton Vlaanderen Zie ook
voorwaarden beschreven in C 925 artikel 10 punt 1.
Artikel 44.

SANCTIES

1. Een club die een speler opstelt die niet aan de in voorgaande artikels 40 tot en met 43 vernoemde
voorwaarden voldoet, wordt voor iedere ontmoeting waaraan deze speler deelneemt, gesanctioneerd met 30
boetepunten.
2. Volgende wedstrijden worden verloren met forfaitcijfers:
 de wedstrijden gespeeld door de bewuste speler(s);
 de wedstrijden in dezelfde discipline als en volgend op de wedstrijd(en) gespeeld door de bewuste
speler(s).
3. De bevoegde sportcommissie controleert elk ontmoetingsformulier op het opstellen van nietspeelgerechtigde spelers volgens de voorwaarden van artikels 40 tot en met 43. Zij meldt aan het
DC/Badminton Vlaanderen de namen van recreanten die als titularis of als invaller op het
ontmoetingsformulier voorkomen.
Artikel 45.-49. NIHIL

HOOFDSTUK 5. PLOEGVORMING
Artikel 50.

BASISPLOEG

1. De gemengde, heren- en damescompetitie zijn drie onafhankelijke competities. Dit betekent dan ook dat
spelers in twee verschillende soorten competitie mogen aantreden.
2. Een ploeg bestaat minimaal uit 4 basisspelers:
 voor de gemengde competitie worden 2 dames en 2 heren opgegeven;
 voor de herencompetitie worden 4 heren opgegeven;
 voor de damescompetitie worden 4 dames opgegeven.
Een basisspeler is een gerechtigde speler zoals bedoeld in hoofdstuk 4. Een speler kan slechts éénmaal als
basisspeler opgegeven worden in dezelfde soort competitie.
3. De club dient bij inschrijving in de competitie volgens de voorwaarden van artikels 21 en 22, voor elke ploeg
de basisspelers aan te duiden op het inschrijvingsformulier. De volgorde van de spelers heeft geen belang.
4. De clubs dienen dit formulier volledig in te vullen en vóór de voorziene datum terug te sturen naar de
betrokken sportcommissie, die de opgegeven spelers controleert op conformiteit van de artikels 40 t.e.m. 43.
Een
overzicht
van
de
basisploegen
wordt
naar
de
clubsecretariaten
en
gekende
competitieverantwoordelijken gezonden.
5. Tot één maand vóór aanvang van de competitie kan de lijst van de basisspelers van een ploeg nog worden
gewijzigd. De sportcommissie zal een gewijzigd overzicht van de basisploegen kenbaar maken.
Artikel 51.

INDEX VAN DE PLOEG

1. De index van een ploeg wordt bepaald op basis van de respectievelijke klassementen van de vier best
gerangschikte basisspelers (referentiedatum 15 mei).
 voor de gemengde competitie zijn dit de 2 dames en de 2 heren met de hoogste som van de waardes
van hun respectievelijke enkel-, dubbel- en gemengd dubbelklassement;
 voor de herencompetitie zijn dit de 4 heren met de hoogste som van de waardes van hun respectievelijk
enkel- en dubbelklassement;
 voor de damescompetitie zijn dit de 4 dames met de hoogste som van de waardes van hun
respectievelijk enkel- en dubbelklassement.
2. Aan elk klassement wordt een waarde toegekend:
A = 20
B1 = 10
B2 = 6
C1 = 4
C2 = 2
D=1
3. Door de optelling van de somwaardes van de basisspelers, wordt de ploegindex verkregen. De ploeg met de
hoogste index speelt in de hoogste afdeling in de desbetreffende competitie waarin de club
vertegenwoordigd is, waarbij de nationale, Vlaamse, en provinciale competitie één geheel vormen.
4. Indien een club slechts één ploeg in competitie heeft per soort competitie, mogen alle spelers van de club,
die voldoen aan de voorwaarden van artikels 40 t.e.m. 43, aantreden in die ploeg, ongeacht hun
klassementen en index, waarbij de nationale, Vlaamse en provinciale competitie één geheel vormen.
5. Indien een club meer dan één ploeg in competitie heeft per soort competitie, mogen alle spelers, die voldoen
aan de voorwaarden van artikels 40 t.e.m. 43, aantreden in de ploeg met volgnummer 1, ongeacht hun
klassementen en index waarbij de nationale, Vlaamse en provinciale competitie één geheel vormen.
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Artikel 52.

PLOEGUITWISSELINGSFORMULIER

1. Vóór het begin van een ontmoeting dient elke ploeg een ploeguitwisselingsformulier (zie bijlage 2) in te
vullen.
2. Een volledige ploegopstelling bestaat uit minimaal 4 titularissen, volgens de soort van competitie zoals
voorzien in artikel 50 lid 2.
3. De titularissen worden gekozen uit de lijst der basisspelers van de betrokken ploeg.
4. Als er onvoldoende basisspelers beschikbaar zijn, worden de nodige titularissen aangevuld op het
ploeguitwisselingsformulier met spelers van de betrokken club volgens artikels 40 t.e.m. 43.
5. De spelers, op het ploeguitwisselingsformulier genoteerd als titularis of als invaller, moeten voldoen aan de
voorwaarden van artikels 53 en 54.
6. Het ploeguitwisselingsformulier vermeldt,naam, voornaam, klassement en lidnummer van zowel de
titularissen als de invallers
7. Per ontmoeting mag een speler maximaal 3 wedstrijden spelen:
 Voor de gemengde competitie zijn dit één enkelspel, één dubbelspel en één gemengd dubbelspel.
 Voor de heren- en damescompetitie zijn dit één enkelspel en twee dubbelspelen.
8. De spelers dienen in het enkelspel in volgorde van hun klassement als titularis opgesteld te worden, waarbij
de speler met het hoogste klassement het eerste enkelspel speelt. Wanneer spelers hetzelfde klassement
hebben, mogen zij in willekeurige volgorde als titularis opgesteld worden.
9. In de heren- en damescompetitie moeten er 4 paren (minimaal 2 verschillende qua samenstelling) gevormd
worden voor de dubbelwedstrijden, waarbij eenzelfde heer/dame nooit in meer dan 2 paren kan aantreden,
noch als titularis, noch als invaller. Uitzondering hierop vormt artikel 57 lid 1.
10. Elk paar krijgt naargelang het klassement van beide spelers een index volgens de voorwaarden van
artikel 51.
11. De dubbelparen dienen in volgorde van hun index te worden opgesteld. Paren met dezelfde index mogen
onderling willekeurig worden opgesteld.
Artikel 53.

TITULARISSEN

1. Een titularis is een gerechtigde speler zoals bedoeld in hoofdstuk 4.
2. Een titularis mag onder geen enkel beding:
 een hoger klassement hebben dan dat van de opgegeven basisspeler met het hoogste klassement van
hetzelfde geslacht van de betrokken ploeg, waarbij de index, die vóór aanvang van de ontmoeting
verkregen wordt door het optellen van de klassementen van de 4 titularissen met het hoogste klassement
(2 heren en 2 dames in de gemengde competitie, 4 heren in de herencompetitie, 4 dames in de
damescompetitie), nooit de ploegindex van de basisspelers mag overschrijden (uitgezonderd artikel 51
lid 4 en 5);
 opgegeven basisspeler zijn van een ploeg uit een hogere afdeling van dezelfde soort competitie;
 opgegeven basisspeler zijn van een ploeg uit dezelfde afdeling van dezelfde soort competitie.
Artikel 54.

INVALLERS

1. Een invaller is een gerechtigde speler zoals bedoeld in hoofdstuk 4.
2. Een invaller is:
 een basisspeler van de betrokken ploeg die voor geen enkele wedstrijd is aangeduid als titularis voor
deze ontmoeting maar wel vermeld staat bij de invallers op het ploeguitwisselingsformulier;
 een speler van de club van de betrokken ploeg die noch basisspeler is, noch als titularis opgesteld staat
voor deze ontmoeting, maar wel vermeld staat bij de invallers op het ploeguitwisselingsformulier;
 een speler die als titularis vermeld staat op het ploeguitwisselingsformulier, maar niet aangeduid is om 3
wedstrijden te spelen (zie artikel 52 lid 7).
3. Een invaller mag onder geen enkel beding:
 een hoger klassement hebben dan dat van de ontbrekende speler die hij vervangt, uitgezonderd artikel
55 lid 9;
 opgegeven basisspeler zijn van een ploeg uit een hogere afdeling van dezelfde soort competitie;
 opgegeven basisspeler zijn van een ploeg uit dezelfde afdeling van dezelfde soort competitie.
4. Een invaller mag onder geen beding opgesteld worden ter vervanging van een uitgesloten speler.
5. Elke ploeg mag op het ploeguitwisselingsformulier maximaal 4 invallers vermelden, dit zijn:
 2 dames en 2 heren in de gemengde competitie;
 4 heren in de herencompetitie;
 4 dames in de damescompetitie.
6. De namen van de invallers dienen eveneens vermeld op het ontmoetingsformulier vóór aanvang van de
ontmoeting.
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Artikel 55.

OPSTELLING DER INVALLERS

Algemeen
1. Een invaller mag alleen worden opgesteld als een titularis die op het ontmoetingsformulier staat, afwezig is,
geblesseerd raakt of opgeeft. Een speler die een wedstrijd beëindigt door opgave, mag niet meer aantreden
in een volgende wedstrijd van dezelfde ontmoeting.
2. Een afwezige speler dient vervangen te worden alvorens de wedstrijden in de discipline waarin de afwezige
speler zou aantreden, aanvangen.
3. De opgegeven volgorde der invallers, rekening houdend met hun klassement, is niet bepalend voor opname
van de invallers in de ploeg.
4. Spelers die een wedstrijd beëindigen door opgave behouden hun behaalde punten terwijl aan de
tegenstanders het maximaal van de te verwerven punten toegewezen wordt.
5. Bij opgave van een speler tijdens een wedstrijd is er geen vervanging mogelijk voor deze wedstrijd.
Enkelspel
6. Bij afwezigheid of opgave van een speler voor een enkelwedstrijd wordt:
 een invaller met gelijk klassement op dezelfde plaats als de te vervangen speler gezet;
 een invaller met een lager klassement zodanig geplaatst dat de volgorde van de klassementen
gerespecteerd blijft.
Dubbelspel
7. Bij afwezigheid of opgave van een speler in een paar voor een dubbelwedstrijd neemt telkens een invaller de
plaats in van te vervangen speler, waarbij hij/zij geen hoger klassement mag hebben dan de ontbrekende
speler die hij/zij vervangt, uitgezonderd lid 10.
8. Bij afwezigheid of opgave van een speler in meer dan één paar voor een dubbelwedstrijd vullen de invallers
de vrije plaatsen in met dien verstande dat eerst het paar met de theoretisch hoogste index aangevuld wordt.
9. Zijn er geen invallers beschikbaar, dan worden de halve paren samengevoegd en vormen ze alzo het paar
met de hoogste index voor de nog te spelen wedstrijd(en).
10. Bij afwezigheid of opgave van een volledig paar wordt er een nieuw paar gevormd met de invallers.
• Indien er geen nieuw paar kan gevormd worden, dan speelt het volledige paar als eerste paar.
• Indien er wel een nieuw paar kan gevormd worden, wordt de index van de paren herbepaald en spelen
ze in volgorde van deze nieuwe index.
Uitgesloten speler
11. Wanneer een speler wordt uitgesloten, verliest hij/zij zijn/haar nog te spelen wedstrijden met forfaitcijfers. De
afgebroken wedstrijd wordt verloren met behoud van de behaalde punten en de tegenstander(s) krijgen het
maximaal van de te verwerven punten. Dit alles wil zeggen dat er niet wordt doorgeschoven.
Geen invallers
12. Indien er geen invallers kunnen opgesteld worden, verliest die ploeg de laagst geplaatste wedstrijden. Er
moet dus worden doorgeschoven, uitgezonderd lid 11
Artikel 56.

KLASSEMENTSWIJZIGINGEN

1. Het wijzigen van klassement van een speler gedurende het seizoen kan een wijziging in de ploegopstelling
tot gevolg hebben. De speler dient opgesteld te worden volgens zijn nieuw verworven klassement.
2. Een klassementswijziging gedurende het seizoen heeft echter geen invloed op de ploegsamenstelling. Om
te bepalen of een speler speelgerechtigd is in een bepaalde ploeg, wordt alleen rekening gehouden met het
klassement, dat de speler had bij inschrijving van de competitieploegen (referentiedatum 15 mei).
Artikel 57.

ONVOLLEDIGE PLOEGEN

1. Een ploeg mag enkel aan een ontmoeting deelnemen, wanneer zij voldoende spelers kan opstellen volgens
de voorwaarden van artikel 52 lid 7 om de ontmoeting te winnen. Anders verliest zij de ontmoeting met
forfaitcijfers en wordt ze beboet volgens artikel 63.
2. Indien één ploeg onvolledig is, verliest zij de laagst geplaatste wedstrijden met forfaitcijfers.
3. Als beide ploegen onvolledig zijn, worden de niet-gespeelde wedstrijden van de ontmoeting als 0-0
genoteerd.
4. Elke onvolledige ploeg wordt met 5 boetepunten per niet-gespeelde wedstrijd gesanctioneerd, tenzij zij kan
aantonen dat er sprake is van overmacht. De betrokken sportcommissie beslist of de boete gehandhaafd
blijft.
Artikel 58.

SANCTIES

1. Bij overtreding van enig lid der artikels van dit hoofdstuk wordt de club van de betrokken ploeg beboet met
20 boetepunten.
2. Volgende wedstrijden worden verloren met forfaitcijfers:
 de wedstrijden gespeeld door foutief opgestelde spelers;
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 de wedstrijden in dezelfde discipline als en volgend op de wedstrijd(en) gespeeld door foutief opgestelde
spelers voor zover deze wedstrijden gespeeld werden door spelers met een hoger klassement.
3. De sportcommissie of de bevoegde provinciale commissie controleert elk ontmoetingsformulier op het niet
geldig opstellen van spelers in functie van de voorwaarden van artikels 50 t.e.m. 57.
Artikel 59.

NIHIL

HOOFDSTUK 6. OPMAKEN VAN DE RANGSCHIKKING
Artikel 60.

ONTMOETINGSPUNTEN

Voor een ontmoeting worden de te behalen punten als volgt toegekend, rekening houdend met forfaitcijfers
zoals beschreven in artikel 63 lid 1 en 2:
 een ploeg die de meeste wedstrijden wint, behaalt 2 ontmoetingspunten;
 bij gelijke stand behaalt elke ploeg 1 ontmoetingspunt;
 een ploeg die de minste wedstrijden wint, behaalt 0 ontmoetingspunten.
Artikel 61.

ALGEMENE RANGSCHIKKING

1. Per reeks/afdeling wordt er een algemene rangschikking opgemaakt van de in de reeks/afdeling ingedeelde
ploegen op basis van volgende criteria (in aflopende volgorde):
 het totaal aantal behaalde ontmoetingspunten;
 het totaal aantal gewonnen ontmoetingen;
 het saldo van de wedstrijden (aantal gewonnen wedstrijden - aantal verloren wedstrijden);
 het saldo van de games (aantal gewonnen games - aantal verloren games);
 het saldo van de punten (aantal gewonnen punten - aantal verloren punten).
2. Indien twee of meerdere ploegen alzo op dezelfde plaats eindigen, worden enkel de onderlinge
ontmoetingen in rekening gebracht volgens de voorwaarden van lid 1, ten einde de onderlinge volgorde te
bepalen. Bij gelijkheid zal het lot bepalen met uitzondering als de ingenomen plaats bepalend is voor stijgen
of dalen, waarbij er een testontmoeting dient gespeeld.
3. Ploegen die van verdere deelname aan de competitie zijn uitgesloten of zich hebben teruggetrokken, worden
in deze rangschikking niet opgenomen.
Artikel 62.

PUBLICATIE VAN DE UITSLAGEN

De thuisploeg heeft de verplichting om ten laatste 24 uur na het voorziene beginuur van de ontmoeting de
uitslagen online in te geven in het voorgeschreven competitieprogramma. De bezoekers bevestigen ten laatste
72 uur na het voorziene beginuur deze uitslag. Indien de bezoekers niet akkoord gaan met de ingave door de
thuisploeg , verwittigen zij de sportcommissie ten laatste 72 uur na het voorziene beginuur van de ontmoeting.
Artikel 63.

FORFAITS

1. Een ontmoeting verliezen met forfait betekent dat de tegenstander deze ontmoeting wint met:
 Wedstrijden: 8-0
Games: 16-0
Punten: 336-0
2. Een wedstrijd verliezen met forfait betekent dat de tegenstander deze wedstrijd wint met:
 Wedstrijd:
1-0
Games: 2-0
Punten: 42-0
3. Iedere club waarvan een ploeg voor een ontmoeting forfait geeft, wordt beboet met 60 boetepunten voor de
Vlaamse competities en 30 boetepunten voor de provinciale competities. Deze boete wordt tot
respectievelijk 40 boetepunten en 20 boetepunten herleid als de forfaitverklaring minstens 48 uur vóór het
voorziene begintijdstip van de ontmoeting bij de tegenpartij en de sportcommissie is toegekomen. Deze
verklaring moet schriftelijk gebeuren (per brief, telegram, e-mail of fax), of telefonisch onder voorbehoud van
schriftelijke bevestiging.
Artikel 64.-69. NIHIL

HOOFDSTUK 7. VERLOOP VAN EEN ONTMOETING
Artikel 70.

AANVANGEN VAN EEN ONTMOETING

1. De ontmoetingen worden bij voorkeur in het weekend betwist.
2. De sportcommissie en de provinciale sportcommissies zien erop toe dat de hieronder opgesomde
aanvangstijdstippen der ontmoetingen gerespecteerd worden:
 van maandag tot en met donderdag
tussen 19.30 en 20.30 uur;
 vrijdag of dag vóór een feestdag
tussen 19.30 en 20.30 uur;
 zaterdag
tussen 09.00 en 20.30 uur;
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 zondag en feestdagen
tussen 09.00 en 20.30 uur.
De sportcommissies kunnen afwijkingen toelaten op de weekspeeldagen in functie van de
beschikbaarheid van de sporthal, zodat ontmoetingen tot 30 minuten later kunnen beginnen.
3. Een ontmoeting moet beginnen op het aanvangsuur vermeld op de competitiekalender.
4. Geen van beide ploegen mag misbruik maken van de opwarmingsperiode die aan de ontmoeting voorafgaat,
zodat de eerste wedstrijden steeds op het voorziene tijdstip aanvangen. De wedstrijdleider kan na
aanmaning een forfait voor deze twee wedstrijden uitspreken ten nadele van de in fout gestelde ploeg. De
reden dient op het ontmoetingsformulier vermeld.
5. Eenmaal de ontmoeting gestart dienen de wedstrijden elkaar op te volgen zonder onderbrekingen (zie
artikel 29), de normale rustpauzes niet in beschouwing genomen die voorzien worden in de Algemene
Reglementen over de Organisatie van Competities (C 100, artikel 115 lid 2).
Artikel 71.

STILGELEGDE ONTMOETINGEN EN WEDSTRIJDEN

1. Het is niet toegelaten de ontmoeting stil te leggen ten gevolge van ontbrekende spelers. Het artikel 55 lid 2
dient toegepast te worden.
2. Een wedstrijd mag niet onderbroken worden tenzij:
 bij toepassing van een interval zoals beschreven in de Spelregels van Badminton (C 800);
 door een interval om medische redenen van maximaal vijf minuten per speler per ontmoeting;
 ten gevolge van een gebeurtenis te wijten aan overmacht zoals beschreven in de Spelregels van
Badminton (C 800).
3. Indien de onderbreking wegens medische tussenkomst uitloopt of zich herhaalt, wordt de bewuste speler
gedwongen tot opgave.
4. Indien een wedstrijd ten gevolge van een blessure van een speler wordt stopgezet en artikel 71 lid 2 niet van
toepassing is, dan verliest de speler of het paar deze wedstrijd met behoud van de verworven punten en
verkrijgt de tegenstander het maximaal nog te verwerven punten.
5. Indien een wedstrijd ten gevolge van opgave of uitsluiting van een speler wordt stopgezet, dan verliest de
speler of het paar deze wedstrijd met behoud van de verworven punten en verkrijgt de tegenstander het
maximaal nog te verwerven punten.
6. In geval van flagrante en aanhoudende overtredingen tegen de Spelregels van Badminton (C 800) zoals
beschreven in artikel 16, heeft de officiële wedstrijdleider de macht om een speler uit te sluiten van de
ontmoeting op basis van zijn bevoegdheid zoals vermeld in artikel 80 lid 8.
Artikel 72.

NIET-AFGEWERKTE ONTMOETINGEN

1. De minimumnorm voor het voorziene tijdsbestek per ontmoeting is minimum 2 terreinen gedurende minimum
3 uren effectieve speeltijd.
2. Alle wedstrijden van een ontmoeting moeten op de volgens de kalender vastgestelde dag gespeeld en
beëindigd worden.
3. Indien het onmogelijk is om de ontmoeting op dezelfde dag te beëindigen en het voorziene tijdsbestek
voldeed aan de normen en geen van beide ploegen verantwoordelijk was voor de opgelopen vertraging,
nemen de wedstrijdleider en de ploegkapitein of competitieverantwoordelijke van beide ploegen alle
schikkingen opdat deze ontmoeting zo snel mogelijk kan beëindigd worden. Ze dienen datum, tijdstip en
plaats vast te leggen en de betrokken sportcommissie zo snel mogelijk te verwittigen volgens de
voorwaarden van artikel 27 lid 3. De nog te af te werken wedstrijden dienen gespeeld te worden volgens de
ploegopstellingen op de formulieren die gebruikt werden op de oorspronkelijke datum.
4. Indien het onmogelijk is om de ontmoeting op dezelfde dag te beëindigen en het voorziene tijdsbestek niet
voldeed aan de normen, worden de niet gespeelde wedstrijden verloren door de thuisploeg met forfaitcijfers.
De sportcommissie zal zelf de bekomen punten van de bezoekers aanvullen, eventueel zal er een game aan
toegevoegd worden.
Artikel 73.

VERPLICHTINGEN VAN DE THUISPLOEG

1. De thuisploeg heeft als plicht alle schikkingen te treffen opdat haar accommodatie gereed zou zijn zodat de
ontmoeting stipt kan starten. Tevens moeten alle spelers die op het ploeguitwisselingsformulier vermeld
staan, aanwezig zijn bij aanvang van de ontmoeting. Zij mogen voor de duur van deze ontmoeting aan geen
enkele andere ontmoeting deelnemen.
2. Bij afwezigheid van een door de sportcommissie aangeduide wedstrijdleider dient de thuisploeg een
wedstrijdleider te leveren.
3. Bij totale afwezigheid van de thuisploeg, inclusief wedstrijdleider, wordt de ploegkapitein of
competitieverantwoordelijke van de bezoekers wedstrijdleider.
4. Indien de thuisploeg op het vastgelegde aanvangstijdstip nog niet aanwezig is, wordt dit als onverwittigde
forfait beschouwd en dient artikel 63 toegepast te worden. Indien deze laattijdigheid te wijten is aan
overmacht kan de wedstrijdleider alsnog beslissen de ontmoeting te laten aanvangen. De reden dient steeds
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vermeld op het ontmoetingsformulier en eventueel gestaafd door officiële documenten. De uiteindelijke
beslissing van het al of niet aanvaarden van de reden en motivatie is de verantwoordelijkheid van de
betrokken sportcommissie en wordt aan beide partijen meegedeeld.
5. Bij forfait van de ontmoeting kunnen de bezoekers binnen de 48 uur klacht indienen bij de betrokken
sportcommissie teneinde de verplaatsingskosten van de ploeg op te eisen. De betrokken sportcommissie
neemt een besluit en licht de beide clubs ervan in.
Artikel 74.

VERPLICHTINGEN VAN DE BEZOEKERS

1. De bezoekers hebben de plicht alle schikkingen te treffen opdat alle spelers die op het
ploeguitwisselingsformulier vermeld staan, aanwezig zijn bij aanvang van de ontmoeting. Zij mogen voor de
duur van deze ontmoeting aan geen enkele andere ontmoeting deelnemen.
2. Indien de bezoekers op het oorspronkelijk vastgelegde aanvangstijdstip nog niet aanwezig zijn, wordt dit als
onverwittigde forfait beschouwd en dient artikel 63 toegepast te worden. Indien deze laattijdigheid te wijten is
aan overmacht kan de wedstrijdleider alsnog beslissen de ontmoeting te laten aanvangen. De reden dient
steeds vermeld op het ontmoetingsformulier en eventueel gestaafd door officiële documenten. De
uiteindelijke beslissing van het al of niet aanvaarden van de motivatie is de verantwoordelijkheid van de
betrokken sportcommissie en wordt aan beide partijen meegedeeld.
3. Bij forfait van de ontmoeting kan de thuisploeg binnen de 48 uur klacht indienen bij de betrokken
sportcommissie teneinde de organisatieonkosten van haar ploeg op te eisen, indien ze kan bewijzen dat de
sporthal of een deel ervan uitsluitend voor deze ontmoeting werd gehuurd. De betrokken sportcommissie
neemt een besluit en licht de beide clubs ervan in.
Artikel 75.

ONTMOETINGSFORMULIEREN.

1. De officiële ontmoetingsformulieren, door de sportcommissies ter beschikking gesteld aan de deelnemende
clubs, dienen correct en in drukletters door de wedstrijdleider in twee exemplaren te worden ingevuld. Hij/zij
baseert zich hierbij op de ploeguitwisselingsformulieren van beide ploegen, die hem vóór de ontmoeting
toegevouwen bezorgd worden.
2. Voor elke speler worden naam, voornaam, lidnummer en klassement vermeld. Het merk alsook het type van
de gebruikte shuttle dient vermeld in het daarvoor voorziene vak. Voor elke wedstrijd wordt de juiste en
volledige score vermeld, alsook de gamestand en het totaal der punten. Het einderesultaat is het totaal van
de wedstrijden, games en punten. Als winnaar dient vermeld de ploeg die de meeste wedstrijden gewonnen
heeft. Bij een gelijke stand wordt er geen winnaar ingevuld.
3. In de heren- en damescompetitie mogen er nooit 2 wedstrijden gespeeld worden tussen 2 dezelfde paren
van beide ploegen tijdens dezelfde ontmoeting. Indien dit volgens de ploeguitwisselingsformulieren toch het
geval is, dient de wedstrijdleider de ploegen van de bezoekers zodanig te plaatsen op het
ontmoetingsformulier dat aan deze regel wordt voldaan.
4. Het ontmoetingsformulier, inclusief aantekeningen, moet door de beide ploegkapiteins en de wedstrijdleider
worden ondertekend. Alle valse verklaringen worden gesanctioneerd zoals omschreven in artikel 27 lid 6.
5. De wedstrijdleider, die verantwoordelijk is voor de volledigheid van de formulieren, verdeelt de twee
exemplaren als volgt:
 het eerste exemplaar (wit) is bestemd voor de ploegkapitein of competitieverantwoordelijke van de
bezoekers;
 het tweede exemplaar (groen) is bestemd voor de ploegkapitein of competitieverantwoordelijke van de
thuisploeg.
6. Een boete van 5 boetepunten wordt opgelegd aan de club van de thuisploeg die onvolledige, foutieve of
onduidelijke ontmoetingsformulieren opmaakt, tenzij een wedstrijdleider aangeduid werd door de
sportcommissie.
7. De ondertekende formulieren moeten drie maanden worden bijgehouden door beide clubs.
Artikel 76.

SHUTTLES

1. Alle ontmoetingen van de Vlaamse en provinciale competities worden gespeeld met door de Belgische
Badminton Federatie (BBF) goedgekeurde veren shuttles, uitgezonderd zoals voorzien in de Algemene
Reglementen over de Organisatie van Competities (C 100, artikel 126 lid 5). De provinciale sportcommissies
hebben echter de bevoegdheid om afwijkingen toe te staan. Deze afwijkingen mogen per afdeling
verschillend zijn.
2. De thuisploeg zorgt voor voldoende shuttles opdat alle wedstrijden van een ontmoeting met hetzelfde merk
en type shuttles gespeeld worden.
3. Voor testontmoetingen en eindtornooien worden de shuttles bepaald door de betrokken ploegen in
samenspraak met de sportcommissie. De gemaakte kosten worden gedragen door de clubs van de
betrokken ploegen.
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Artikel 77.

KLEDIJ

De kledij van de spelers moet tijdens de wedstrijden voldoen aan artikel 117 van de Algemene Reglementen
over de Organisatie van Competities (C 100). Indien een speler niet voldoet aan deze voorwaarde, kan hij/zij
gesanctioneerd worden door de betrokken sportcommissie.
Artikel 78.

SPORTHALLEN

1. Iedere club die zich inschrijft in een Vlaamse en/of provinciale competitie dient een sporthal en
badmintonterreinen ter beschikking te hebben conform artikel 127 van de Algemene Reglementen over de
Organisatie van Ontmoetingen (C 100) en de accommodatiebrochure van Badminton Vlaanderen.
2. De sportcommissie kan een accommodatie goedkeuren op aanvraag, na een klacht of op vrije basis in
functie van een mogelijke manifestatie. De besluiten worden meegedeeld aan de betrokken club(s) en aan
de provinciale sportcommissie.
Artikel 79.

PLOEGKAPITEINS

1. Een ploegkapitein heeft als plichten:
 in het bezit zijn van het laatst goedgekeurde overzicht van de basisploegen van zijn eigen reeks,
ontvangen van de betrokken sportcommissie;
 bij aankomst het ploeguitwisselingsformulier toegevouwen afgeven aan de wedstrijdleider;
 een leeg ontmoetingsformulier bij zich hebben.
2. Een ploegkapitein heeft als rechten:
 aanvragen van een officiële wedstrijdleider. Deze aanvraag dient minstens 10 dagen (postdatum, emaildatum, faxdatum) vóór de ontmoeting en schriftelijk te gebeuren t.a.v. de betrokken sportcommissie.
Enkel aanvullend kan hij/zij op dezelfde wijze umpires aanvragen volgens artikel 81 lid 2.
 Opmerkingen op het ontmoetingsformulier te laten noteren door de wedstrijdleider.
 “Onder voorbehoud” spelen indien hij/zij niet akkoord gaat met een beslissing van de wedstrijdleider of
het verloop van de ontmoeting. De reden dient uiteraard kort beschreven te worden op het
ontmoetingsformulier.
 Dit houdt in dat de sportcommissie bij controle van het ontmoetingsformulier deze reden zal evalueren.
Het genomen besluit zal aan de clubs van beide ploegen en aan de aanwezige wedstrijdleider
meegedeeld worden.
 Bezwaar indienen ingeval van niet akkoord conform de bepalingen van het Tuchtreglement (C 620).
Artikel 80.

WEDSTRIJDLEIDERS

1. In de Vlaamse competities worden alle ontmoetingen geleid door een officiële wedstrijdleider (minimum
niveau B). Hij/zij neemt niet deel aan om het even welke ontmoeting op het moment dat hij als
wedstrijdleider functioneert bij een ontmoeting.
ste
2. In de provinciale competities moeten minimaal in 1 afdeling alle ontmoetingen geleid worden door een
officiële wedstrijdleider. Hij/zij is alleen wedstrijdleider voor de ontmoeting waaraan hij/zij eventueel
deelneemt. In alle andere provinciale afdelingen wordt een officiële wedstrijdleider aanbevolen.
3. Een wedstrijdleider kan meerdere ontmoetingen tegelijkertijd leiden, op voorwaarde dat hij/zij niet vermeld
staat op een ploeguitwisselingsformulier van die ontmoetingen.
4. Een wedstrijdleider kan aangeduid worden op aanvraag van de club van één van beide ploegen, van beide
ploegen of van de sportcommissie.
De commissie wedstrijdfunctionarissen zal door de sportcommissie hieromtrent geraadpleegd worden. De
kosten van de wedstrijdleider worden gedragen door de club(s) van de aanvrager(s) of door de
sportcommissie, indien zij de wedstrijdleider heeft aangeduid.
5. Een wedstrijdleider is gekend door beide ploegen vóór aanvang van de ontmoeting. Zijn/haar naam wordt
als eerste op het ontmoetingsformulier genoteerd in het daarvoor voorziene vak.
6. Een wedstrijdleider heeft als plichten en bevoegdheden:
 controleren van de accommodatie;
 de reglementen laten toepassen door beide ploegen;
 maatregelen nemen voor het goede verloop van de ontmoeting;
 Aanwezig zijn tenminste 15 minuten voor het aanvangsuur van de ontmoeting vermeld op de
competitiekalender;
 gedurende de hele ontmoeting in de zaal blijven;
 controleren en beheren van het ploeguitwisselingsformulier van beide ploegen;
 controleren van de beschikbaarheid van de spelers per discipline;
 nemen van sancties i.v.m. het te laat komen van een ploeg volgens artikels 73 en 74;
 controleren van de indexen;
 controleren van de kledij van de spelers volgens het reglement C 100 artikel 117;
 Controleren van de tijdsduur van het inslaan;
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 wedstrijden laten beginnen volgens artikel 29;
 nemen van sancties i.v.m. het te laat aanvangen van een ontmoeting of wedstrijd volgens
artikels 70 en 71;
 controleren van de pauzes volgens artikel 70 lid 5;
 invullen van het ontmoetingsformulier naargelang de wedstrijden beginnen;
 optreden als bemiddelaar bij betwistingen tussen beide ploegen;
 aanduiden van lijnrechters of tellers;
 uitsluiten van een speler wegens (herhaaldelijk) wangedrag gedurende de ontmoeting. Een uitgebreid
verslag hieromtrent dient samen met het ontmoetingsformulier opgestuurd naar de sportcommissie;
 rapporteren aan de betrokken sportcommissie van wangedrag van één of meer spelers, ploegkapitein(s)
of competitieverantwoordelijke(n)
 optreden als administrator ingeval van dopingcontrole;
 vermelden van onregelmatigheden op het ontmoetingsformulier inclusief de eventuele opmerkingen van
de ploegkapitein(s);
 volledig invullen en ondertekenen van het ontmoetingsformulier;
 het ontmoetingsformulier en eventuele bijlagen laten ondertekenen door beide ploegkapiteins of
competitieverantwoordelijken;
 verdelen van de verschillende exemplaren van het ontmoetingsformulier.
7. Alleen een wedstrijdleider die niet als speler deelneemt aan een ontmoeting, kan een speler uitsluiten.
8. De club die geen wedstrijdleider aanduidt volgens artikel 80 lid 1 en 2 of een wedstrijdleider aanduidt die niet
functioneert volgens artikel 80 lid 6, wordt beboet met 25 boetepunten.
9. Wanneer tevens blijkt dat volgens artikel 80 lid 8 het resultaat van de ontmoeting hierdoor beïnvloed werd,
kan de sportcommissie beslissen de ontmoeting te laten herspelen.
Artikel 81.

UMPIRES

Umpires kunnen aangevraagd worden op aanvraag van de club van één van beide ploegen, van beide ploegen
of van de sportcommissie. De commissie wedstrijdfunctionarissen zal door de sportcommissie hieromtrent
geraadpleegd worden. De kosten van de umpires worden gedragen door de aanvrager(s).
Artikel 82.-89. NIHIL
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