
Toernooireglement  

Nacht van Zevenbergen 2018 
 

1. Spelsoort 
Het toernooi is een mixed dubbeltoernooi en een heren 

dubbel toernooi voor senioren vanaf 16 jaar. 

 

2. Klasse-indeling 
a. De indeling van de klassen is als volgt: 

Onderdeel Herendubbel: 

Klasse 1 : 1e en 2e klasse competitiespelers  

Klasse 2: 3e en 4e klasse competitiespelers 

Klasse 3: 5e klasse competitiespelers, recreanten 

en beginners     

Onderdeel Mixeddubbel: 

Klasse 1 : 1e en 2e klasse competitiespelers 

Klasse 2: 3e en 4e klasse competitiespelers 

Klasse 3: 5e klasse competitiespelers, recreanten 

en beginners 

b.  Inschrijving voor beide onderdelen is niet mogelijk. 

c. De hoogst spelende speler is bepalend voor de 

klasse-indeling. 

d. Het is mogelijk om in een hogere klasse in te 

schrijven. Inschrijven in een te lage klasse leidt 

tot diskwalificatie. 

e. De wedstrijdleiding heeft het recht om tot het 

laatste moment koppels in te delen. 

f. Bij te weinig inschrijvingen in een bepaalde klasse 

behoudt de organisatie zich het recht voor klassen 

samen te voegen. 

 

3. Wedstrijdsysteem 
a. Iedere wedstrijd duurt 18 minuten. Er is geen 

pauze en er wordt niet van speelhelft gewisseld. 

b. De keuze van speelhelft wordt bepaald door de tos. 

c. Er wordt geteld volgens het rallypoint systeem. 

d. Er wordt gewoon doorgeteld. De uitslag wordt 

vermeld op het naast de baan bevestigde 

wedstrijdformulier. 

e. Indien tijdens een rally een geluidssignaal klinkt, 

wordt deze rally niet meer afgespeeld. Het 

gescoorde punt telt dus niet! 

f. Te laat komen betekent partij verloren met 30 - 0. 

g. In elke klasse wordt mogelijk een finale ronde 

gespeeld, dit hang af van het aantal inschrijvingen. 

h. Winnaar van de poule is degene: 

� met het hoogste aantal wedstrijdpunten. 

� met de meest gescoorde setpunten voor, minus 

tegen. 

� bij gelijke stand is de onderlinge wedstrijd 

bepalend. 

 

4. Plaats en tijd 
Het toernooi wordt gespeeld op vrijdag 16 maart 2018 

van 20.00 uur (zaal open) en zal duren tot zaterdag 

08.00 uur. Aansluitend wordt afgesloten met ontbijt en 

prijsuitreiking. Er wordt gespeeld in sportaccommodatie 

“de Borgh”. Adres: IJshof 1 te Zevenbergen,  

Er kan  gespeeld worden op maximaal 11 banen . 

5. Inschrijving 
a. Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 per persoon. 

b. Het inschrijfgeld dient op 24-2-2018 

bijgeschreven te staan op rekening nr. 

NL73RABO034 67 19 518 ten name van 

Badmintonvereniging Groene Ster te Zevenbergen. 

c. Restitutie van inschrijfgeld zal niet plaatsvinden 

bij annulering na 17-2-2018. Een verzoek kan dan 

worden ingediend bij de wedstrijdleiding. 

d. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld voor 

17-2-2018 te worden gestuurd  per 

e-mail naar: info@badmintongroenester.nl. of 

naar Duivensteen 71, 4761 KV te Zevenbergen. 

Informatie: Hans Muilwijk gsm: 06-12 84 07 18 

 Per koppel dient één (1) inschrijfformulier volledig 

ingediend te worden. 

e. De inschrijving sluit 17-2-2018 of wanneer het 

toernooi vol is. Bepalend voor het vol zijn, is de 

datum van ontvangst van het inschrijfgeld. 

f. Ieder team ontvangt na 3-3-2018 per mail een 

bevestiging van inschrijving. 

 

6. Speeltijden 
De wedstrijden worden gespeeld tussen 20.30 uur en 

08.00 uur. Het schema van de wedstrijden wordt in de 

zaal opgehangen. 

 

7. Shuttles 
Er wordt gespeeld met door BN goedgekeurde gele 

nylon shuttles van het merk Yonex. Shuttles worden 

door de wedstrijdleiding beschikbaar gesteld. Deze 

dienen na afloop van de wedstrijd weer te worden 

ingeleverd. 

 

8. Prijzen 
Afhankelijk van het aantal deelnemers in een bepaalde 

klasse wordt een eerste en tweede prijs uitgereikt. 

 

9. Aanvullende bepalingen 
a. Het spelen op schoenen met zolen of schoenen die 

strepen achterlaten op de vloer is niet toegestaan. 

b. De wedstrijdleiding of vereniging is niet 

aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, verlies of 

beschadiging van persoonlijke eigendommen. 

c. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor 

maatregelen te treffen die van belang zijn voor de 

goede gang van zaken tijdens het toernooi. 

d. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet 

voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

e. Het is niet toegestaan de sportaccommodatie 

zonder medeweten van de wedstrijdleiding te 

verlaten. 

 

10. Blessures 

Bij blessures dient de wedstrijdleiding direct te worden 

geïnformeerd. Tijdens het toernooi is EHBO aanwezig. 

 


