
Reglement 
Dunlop Badmintonscholen Teamtoernooi 
Datum: 25 juni 2022. 
 
Het toernooi wordt gehouden op 16 banen in het sportcentrum de 
Braken aan de Braken 1 te Boxtel (tel. 0411 - 684 084) 
 
Sponsorring 
Sportcentrum de Braken sporthal en sporthal 
faciliteiten 
Dunlop door leveren van veren shuttles 
 
Wedstrijdleider: Alex van Zaanen 
Toernooicommissie: Alex van Zaanen en Leon 
Florentinus  
Telefoonnummer: 0629437666 
E-mail: avzaanen@badminton.nl of hoofdtrainer@nbbj.nl  
 
 
TOERNOOIBEPALINGEN: 
 
1. Algemeen: 
Het toernooi wordt gespeeld in diverse leeftijdscategorieën gespeeld waarbij een wedstrijd 
zal bestaan 5 partijen 
 
2. Speelgerechtigheid: 
Gerechtigd tot deelname zijn allen die lid zijn van badminton school, overige badminton 
jeugdselecties en of indien van toepassing individuele spelers ter aanvulling. 
 
Door het invullen en versturen van het inschrijfformulier zij deelnemers geaccepteerd na 
aanmelden betrokken contactpersoon van een badminton school, badminton jeugdselectie 
of voor een individuele jeugdspeler. 
 
3. Wedstrijdsysteem: 
Alle partijen worden gespeeld volgens het 1 spel tot 30-rally punten systeem met te 
wisselen van zijde en 1 minuut pauze.  
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, kan de organisatie hiervan afwijken. 
 
4. Te spelen spelsoorten: 
Gespeeld zal worden in de spelsoorten te beginnen met: 
-1 x Gemengd dubbel, 1x Jongensenkel, 1 x Meisjesenkel, 1 x Jongens/meisjes dubbel 
Spelers welke een gemengd dubbel spelen mogen geen enkelspel spelen. 
 
De opstelling van het team dient 30 minuten voor de betreffende wedstrijd via het opstelling 
formulier gemeld te worden bij de wedstrijdtafel. 
 
Er is een mogelijkheid voor incomplete teams om deel te nemen aan dit teamevent (zie 5) 
 
5. Inschrijfcategorieën 
Elk team bestaat uit minimaal 2 jongens en 2 meisjes, indien incompleet dient voor deadline 
inschrijving gesloten contact opgenomen te worden met: avzaanen@badminton.nl 
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Teams en of spelers zijn vrij zich in te schrijven in een hogere leeftijd categorie dan hun 
eigen categorie. 
 
Groep U17/19 2004-2005, of eventueel 2003 

Groep U15/17 2006-2007, 2006 en later 

Groep U13/15 2008-2009, 2008 en later 

Groep U11/13 2010-2011, 2010 en later 

 
6. Inschrijving: 
De inschrijving sluit op 15 mei 2022 of zoveel eerder. 
 
7. Speeltijden: 
Er wordt gespeeld op zaterdag 25 juni 2022 van 9.00 uur tot in principe 18.00 uur  
 
8. Shuttles: 
Er wordt gespeeld met veren shuttles van het merk Dunlop welke gratis verstrekt worden. 
Per partij wordt per team 1 shuttle beschikbaar gesteld. 
 
10. Kleding en reclame: 
Het is uitsluitend toegestaan te spelen in de volgende kleding: 
Poloshirt of T-shirt (incl mouwloos);-shorts (ook atletiekshorts) of-rokje; jurk; wielerbroek, 
mits gedragen onder shorts of een rokje;-sportschoeisel met sportsokken;-haar-en/of 
polsbanden, bandages en/of medische hulpmiddelen( zoals een brace) 
Tevens is de Uitvoeringsregeling Kleding en Reclame bij badmintonwedstrijden van 
toepassing. 
 
11. Prijzen: 
Per categorie zullen kleine prijzen beschikbaar gesteld worden voor de winnende teams 
 
12. Scheidsrechters: 
Teams dragen zorg voor hun eigen telling 
 
13. Formaliteiten: 
Teams worden bijtijds omgeroepen deel te nemen aan de volgende ronde. 
Teamcaptain van het eerstgenoemde team haalt zijn wedstrijdsheet en 5 shuttles op. 
Beide teamcaptains zijn verantwoordelijk voor het juist invullen van de wedstrijdsheet. 
Teamcaptain van het laatstgenoemde team levert alle (on)gespeelde shuttles en 
wedstrijdsheet in. 
 
14. Onvoorzien 
Daar waar de regelementen niet voorzien, beslist de toernooileiding. 
 
15. Foto’s 
Bij het lezen van dit regelement gaat men akkoord dat op deze dag tijdens het teamevent 
foto’s en of video’s gemaakt mogen worden.  
 


