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Zaterdag 7 april 2018 
 

www.badmintoninzwolle.nl 

 

Algemene bepalingen 

 Het toernooi vindt plaats op zaterdag 7 april, van 9:00 uur tot omstreeks 17:00 uur. Er wordt 
gespeeld in de ZBC-hal, Ossenkamp 5, 8024 AG Zwolle. 

 De inschrijving voor het toernooi is open voor alle leden van Zwolse badmintonverenigingen. Niet-
leden of leden van een badmintonvereniging uit de regio zijn welkom, mits ten minste een dubbel 
of gemengd dubbel wordt gespeeld met een Zwols lid. 

 Het inschrijfgeld betreft: 
o Voor volwassenen €6 voor één onderdeel en €11 voor twee onderdelen. 
o Voor de jeugd €4 voor één onderdeel en €7 voor twee onderdelen. 

 Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden naar:  rek. nr. NL70 RABO 0315 2116 44 
        T.n.v. A.C. Raijmakers 
        o.v.v. BTZ-2018 en je naam 

 Inschrijving sluit op vrijdag 17 maart 2018, of eerder als het maximaal aantal partijen van 100 is 
bereikt. 

 Inschrijving is pas geldig indien uiterlijk 17 maart: 
o Een volledig ingevuld inschrijfformulier is ingediend op www.badmintoninzwolle.nl 
o De volledige betaling van het inschrijfgeld is ontvangen. 
o Eventuele inschrijving van (gemengd) dubbel partner ook volledig is. 

Wedstrijdreglement 

 Men kan zich voor maximaal twee van de volgende spelsoorten inschrijven: 
o Dames enkel 
o Dames dubbel 
o Heren enkel 
o Heren dubbel 
o Gemengd dubbel 

 Men kan zich inschrijven in één van de volgende categorieën: 
o Jeugd, 10 - 14 jaar  
o Jeugd 15 - 17 jaar 
o Recreanten instapniveau  
o Competitie 5de klasse district en gevorderde recreanten 
o Competitie, 3de en 4de klasse district 
o Competitie, 2de klasse district en hoger 

 Inschrijving in een hogere categorie dan je eigen is toegestaan, inschrijving in een lagere categorie 
niet. De toernooiorganisatie spant zich in om dit laatste te voorkomen. 

 Bij inschrijving voor 2 spelsoorten kan je slechts in 1 categorie inschrijven. 
 Bij inschrijving voor een (gemengd) dubbel geldt het niveau van de sterkste partner. 
 Inschrijven voor een (gemengd) dubbel zonder partner is mogelijk. Geef dat aan op het 

inschrijfformulier, dan probeert de toernooiorganisatie een match te vinden. 
 Er wordt gespeeld in een poule systeem. Bij twee of meer poules in één categorie wordt een 

finaleronde gespeeld. 
 Elke wedstrijd bestaat uit twee games tot 21 punten, zonder verlenging. Na de eerste game wordt 

gewisseld van helft. 

 Bij een 1-1 stand in games, wordt er geen tiebreak gespeeld.  
 De verliezende partij draagt zorg voor de puntentelling van de volgende ronde op het zelfde veld! 
 Winnaar in de poule is degene met de meeste overwinningen, bij gelijke stand beslist het 

onderlinge resultaat. 

 In alle niet in deze bepalingen genoemde gevallen beslist de toernooiorganisatie. 
 Door de toernooiorganisatie worden nylon Yonex Mavis 300 medium shuttles ter beschikking 

gesteld. Deelnemers zijn vrij met een eigen, door BN goedgekeurde, shuttle te spelen, mits beide 
partijen hiermee akkoord gaan. 

 Voor alle spelsoorten, in elke categorie, is er een eerste en tweede prijs. 
 Deelname aan het toernooi geschiedt op eigen risico. 


