Badminton Vereniging

TOERNOOIREGLEMENT
39ste WOERDENS JEUGD STADSTOERNOOI 2019
Regionaal Jeugd invitatie toernooi.
Toernooicommissie: B.V. Unicum - Woerden
Dit toernooi wordt gespeeld volgens het algemeen wedstrijdreglement, het toernooireglement en de algemene bepalingen van Badminton
Nederland.
Specifiek
1. Speelgerechtigdheid
Gerechtigd tot deelnemen zijn zij die lid zijn van Badminton Nederland.
2. Wedstrijdsysteem
In alle categorieën wordt bij voorkeur gespeeld volgens het poule- afval systeem, bij meer dan 16 inschrijvingen kan worden besloten een
afvalsysteem toe te passen.
3. Inschrijfcategorieën
Wat betreft de leeftijd zijn de richtlijnen zoals hieronder beschreven.
Als eerste richtlijn wordt gebruikt de competitie van vorig seizoen. Je dient je minimaal in te schrijven in de klasse waarin je vorig seizoen
hebt gespeeld. Als men deel uitmaakt van een trainingsselectie of Badmintonschool etc. dan dient men zich in minimaal één hoger klasse
in te schrijven.
Men kan zich voor maximaal 2 onderdelen inschrijven, te weten een enkel en dubbel in de volgende groepen:
U19-1: Leeftijd onder 19 jaar (U19)-Geboren na 31 december 1999
U19-2: Leeftijd onder 19 jaar (U19)-Geboren na 31 december 1999
U17-1: Leeftijd onder 17 jaar (U17)-Geboren na 31 december 2001
U17-2: Leeftijd onder 17 jaar (U17)-Geboren na 31 december 2001
U15: Leeftijd onder 15 jaar (U15)-Geboren na 31 december 2003
U13: Leeftijd onder 13 jaar (U13)-Geboren na 31 december 2005
U11: Leeftijd onder 11 jaar (U11)-Geboren na 31 december 2007
U09: Leeftijd onder 9 jaar (U9)-Geboren na 31 december 2009
Wij adviseren spelers die 60% of meer gescoord hebben afgelopen seizoen een klasse hoger in te schrijven.
Inschrijvingen voor de dubbelspelen kunnen pas geaccepteerd worden indien ook je partner(s) zich heeft/hebben ingeschreven.
De toernooicommissie behoud het recht bij te weinig inschrijvingen in de onderdelen U19-1/ 2 deze samen te voegen en idem voor de
onderdelen U17 - 1/ 2.
4. Te spelen onderdelen
Gespeeld zal worden in de spelsoorten jongensenkel, meisjesenkel, jongensdubbel, meisjesdubbel. Inschrijven is mogelijk voor twee
onderdelen, te weten 1 enkelspel en 1 dubbelspel.
5. Inschrijving
a. Inschrijvingen alleen digitaal www.toernooi.nl
b. Als men deel uitmaakt van een trainingsselectie dient in de rubriek ´opmerkingen´ de benaming van deze selectie te worden
aangegeven.
c. Inschrijven kan tot 8 April 2019 of zoveel eerder als het maximum aantal te spelen partijen van 192 is bereikt.
d. Bij minder dan 4 inschrijvingen vindt, indien mogelijk, indeling plaats in de naastliggende hogere groep.
e. Acceptatie van inschrijving verplicht tot betaling.
De toernooigelden bedragen: € 7,50- per onderdeel, € 15,00 per 2 onderdelen.
Het inschrijfgeld dient vóór aanvang van de eerste partij te zijn voldaan.
Men kan tijdens het aanmelden op de toernooidag in de zaal betalen.
f. Bij meer dan 192 wedstrijden sluit de inschrijving.
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g. Bij de onderdelen in U9, kunnen bij te weinig inschrijvingen worden overwogen,
jongens en meisjes onderdelen samen te voegen. Dit zal met betreffende begeleiders van de spelers worden overlegd.
6. Speeltijden / speelzaal.
Er wordt gespeeld op 17 April 2019 van 8.30 tot 20.00 uur op 8 banen in:
Sport Centrum “Snellerpoort”,
Steinhanenseweg 3a, 3446 GP te Woerden.
De categorie U-11 en U 9, worden in de ochtenduren en voormiddaguren gespeeld, de finales hiervan vinden plaats in de namiddag, idem
de prijsuitreiking. Prijsuitreiking overige categorieën om en nabij 20.30 uur.
7. Shuttles
In de categorie U19- I en U19-II heeft verenshuttle de voorkeur, deze zijn voor eigen rekening tot de finale, dan worden deze shuttle
beschikbaar gesteld door BV Unicum
Verenshuttles zijn bij de wedstrijdtafel verkrijgbaar tegen de dan geldende prijzen.
In alle andere categorieën wordt gespeeld met de witte nylon shuttle “Yonex Mavis 500” middle, (blauwe band), tenzij beide partijen aan
een andere shuttle de voorkeur geven.
Nylon shuttles zijn bij de wedstrijdtafel gratis verkrijgbaar!
8. Prijzen
Voor elk onderdeel zijn eerste en tweede prijzen beschikbaar, bij minder dan vijf deelnemers kan er één prijs beschikbaar gesteld worden.
9. Loting
De loting wordt verricht op 9 April 2019. Deze is niet openbaar.
10. Kledingvoorschrift
Het is uitsluitend toegestaan te spelen in de onderstaande kleding:
• T-shirt of poloshirt
• Short (ook zogenaamd atletiekshort) of rokje/jurk
• Lycra wielerbroek, mits gedragen onder short of rokje/jurk
• Sportschoeisel en sportsokken
• Haarband en/of polsbanden
• Bandages en/of medische hulpmiddelen (zoals een brace).
De Uitvoeringsregeling Reclame-uitingen bij badmintonwedstrijden is van toepassing.
11. Invallen
Invallen is bij het singletoernooi niet toegestaan.
Bij de dubbels is dit alleen mogelijk wanneer er nog geen wedstrijd uit die poule gespeeld is.
12. Toernooicommissie
De toernooileiding heeft te allen tijde het recht maatregelen te nemen, die zij in het belang acht voor het toernooi.
13. Aansprakelijkheid
De toernooiorganisatie en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, en/of verloren gaan van eigendommen.
14. Tellen
De spelers dienen zelf voor een “teller” te zorgen!
Iedere deelnemer kan ook door de toernooileiding worden verplicht om één of meerdere partijen te tellen, ongeacht of de speler
gewonnen of verloren heeft.
Voor de finales wordt een scheidsrechter/teller aangewezen.
Bij de overige partijen dient u zelf voor een scheidsrechter/teller te zorgen dan wel zelf te tellen.
15. Media
Er worden tijdens het toernooi foto’s en/of films gemaakt, u gaat er mee akkoord dat BV UNICUM dit eventueel als promotiemateriaal of
voor eventuele commerciële doeleinden mag gebruiken.
16. Informatie
Voor vragen een e-mail sturen naar: TCBVUnicum@gmail.com
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