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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1: SITUERING
§1. Badminton Vlaanderen en de Provinciale raden richten elk seizoen 3 soorten onafhankelijke
interclubcompetities in:
• Een GEMENGDE interclubcompetitie;
• Een HEREN interclubcompetitie;
• Een DAMES interclubcompetitie.
§2. Elke in artikel 1.1 bepaalde interclubcompetitie begint vanaf 1 september en loopt tot en
met 30 april.
§3. De Vlaamse gemengde interclubcompetitie sluit aan bij de Nationale gemengde
interclubcompetitie, zodat de 1ste afdeling van de Vlaamse gemengde interclubcompetitie
volgt op de laagste afdeling van de Nationale gemengde interclubcompetitie.
§4. Elke Provinciale interclubcompetities sluiten aan bij de Vlaamse interclubcompetitie, zodat
de 1ste afdeling van de Provinciale interclubcompetitie volgt op de laagste afdeling van de
Vlaamse interclubcompetitie.
§5. De Provinciale interclubcompetities bestaan uit:
•
•
•
•
•

Een ANTWERPSE interclubcompetitie;
Een LIMBURGSE interclubcompetitie;
Een OOST-VLAAMSE interclubcompetitie;
Een VLAAMS-BRABANTSE interclubcompetitie;
Een WEST-VLAAMSE interclubcompetitie.

ARTIKEL 2: TOEGANKELIJKHEID
§1. De interclubcompetitie is uitsluitend toegankelijk voor ploegen van clubs aangesloten bij
Badminton Vlaanderen en hun Provinciale raden.
§2. Bij ontbinding van een Provinciale raad volstaat de aansluiting bij Badminton Vlaanderen.

ARTIKEL 3: LEIDING
§1. De Vlaamse interclubcompetitie wordt geleid door de afgevaardigde van de
sportcommissie van Badminton Vlaanderen.
§2. De Provinciale interclubcompetitie wordt geleid door de afgevaardigde van de
desbetreffende Provinciale sportcommissie.
§3. Een Provincie kan zijn interclubcompetitie delegeren naar Badminton Vlaanderen, deze
worden tevens geleid door de afgevaardigde van de sportcommissie van Badminton
Vlaanderen.

ARTIKEL 4: BEVOEGDHEID
§1. Elke aanpassing aan dit reglement kan pas aangebracht worden nadat volgende partijen
gehoord werden en hun goedkeuring gegeven hebben:
•
•
•

De sportcommissie van Badminton Vlaanderen;
De reglementencommissie van Badminton Vlaanderen;
De Provinciale sportcommissies.
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§2. Een Provinciaal besluit kan nooit indruisen tegen de besluiten genomen door de Raad van
Bestuur van Badminton Vlaanderen.

ARTIKEL 5: INDELING VAN DE COMPETITIE
§1. De betrokken sportcommissie publiceert ten laatste op 15 juni de indeling van haar
afdelingen en reeksen zoals beschreven in artikel 25.
§2. Voor elke interclubcompetities staan de voorwaarden voor de bepaling van de reeksen
per afdeling en ploegen per reeks beschreven in artikel 25.

ARTIKEL 6: PRIJZEN
§1. Het bestuur van Badminton Vlaanderen en de Provinciale raden bepalen de aard van de
prijzen die toegekend zullen worden aan alle kampioenen van de verschillende reeksen in de
door hen georganiseerde interclubcompetities.

ARTIKEL 7: SPELREGELS
§1. Alle competitieontmoetingen worden gespeeld volgens hoofdstuk 7. De wedstrijden die
worden gespeeld in deze ontmoetingen volgen de geldende spelregels van de Badminton
World Federation (BWF).

ARTIKEL 8: INSCHRIJVINGSGELD
§1. Het inschrijvingsgeld per ploeg wordt per seizoen vastgelegd door de Raad van Bestuur
van Badminton Vlaanderen en/of de Provinciale raden voor de door hen georganiseerde
interclubcompetities.

ARTIKEL 9: BOETEPUNTEN
§1. De waarde van een boetepunt wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur van de
Belgische Badminton Federatie (BBF).
§2. De waarde van een boetepunt wordt kenbaar gemaakt voor de start van het
desbetreffende competitieseizoen.

ARTIKEL 10: NOTIFICATIE
§1. Indien in volgende artikelen een termijn opgelegd wordt waarbij een tegenpartij op de
hoogte dient gesteld te worden, geldt telkens de post of e-maildatum als beslissende datum.

ARTIKEL 11 – 19: NIHIL
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HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE, INDELING & SAMENSTELLING
ARTIKEL 20: BASISPRINCIPE
§1. De interclubcompetitie bestaat uit een aantal opeenvolgende afdelingen waarin ploegen
van deelnemende clubs worden ingedeeld, volgens de reglementering beschreven in
hoofdstuk 3. Afdelingen worden indien nodig verder onderverdeeld in reeksen.
§2. Alle ploegen binnen eenzelfde
thuisontmoeting en een uitontmoeting.

reeks

spelen

onderling

2 ontmoetingen: een

§3. De thuis- en de uitontmoeting worden gespeeld in 2 verschillende competitiehelften.
§4. Voor iedere ontmoeting worden er ontmoetingspunten toegekend volgens artikel 60.
§5. De algemene rangschikking van een reeks wordt bepaald door de optelling van de
behaalde ontmoetingspunten, zoals beschreven in artikel 61.
§6. Alle wedstrijden die gespeeld worden in de door artikel 1 omschreven interclubcompetities
komen in aanmerking voor de individuele ranking van de deelnemende spelers volgens de
voorwaarden van het reglement C700 en volgende.

ARTIKEL 21: INSCHRIJVING
§1. Elke competitieploeg die zich niet uitschrijft, is automatisch ingeschreven voor het volgende
seizoen.
§2. Een ploeg die zich wenst uit te schrijven, dient dit te melden bij de desbetreffende
sportcommissie voor de uiterste inschrijvingsdatum.
§3. Een nieuwe ploeg schrijft zich in voor de uiterste inschrijvingsdatum via het opgelegde
online platform waarbij ze volgende informatie dient te verstrekken (handmatig of
automatisch):
•
•
•
•
•
•
•

De naam van de club;
Het stamnummer van de club;
De data van beschikbaarheid van de sporthal;
De verschillende locaties en speelmomenten voor de desbetreffende
interclubcompetitie;
De zaalcapaciteit per locatie, rekening houden met artikel 22.7;
Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de competitieverantwoordelijke;
Naam/namen van de officiële wedstrijdleider(s) voor controle door de
verantwoordelijke sportcommissie.

§4. Via het online platform dient de inschrijvende club volgende informatie te verschaffen per
ingeschreven ploeg (handmatig of automatisch):
•
•

•
•
•

Het volgnummer van de ploeg zie artikel 22.5 en 22.6;
Namen, lidnummers en klassementen van de basisspelers volgens de
voorwaarden in artikel 50, met uitzondering van uitgeleende en
getransfereerde spelers;
Indicatieve index van de ingeschreven ploeg (wordt weergegeven achter de
ploegnaam);
Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de ploegkapitein;
De speellocaties en speeluren van de desbetreffende ploeg (zowel aanvangsals einduur);
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•

Naam/namen van de officiële wedstrijdleider(s) voor controle door de
verantwoordelijke sportcommissie.

§5. Competitieploegen die hun gegevens willen wijzigen voor het volgende seizoen dienen dit
te doen via het opgelegde online platform voor de uiterste inschrijvingsdatum. De
basisopstellingen kunnen nog aangepast worden tot 1 maand voor de aanvang van de
desbetreffende competitie, zie artikel 50.5.

ARTIKEL 22: INSCHRIJVINGSPROCEDURE
§1. Clubs die nieuwe ploegen wensen in te schrijven voor een interclubcompetitie dienen dit
voor de uiterste inschrijvingsdatum van de desbetreffende interclubcompetitie te doen.
§2. Indien een club na de uiterste inschrijvingsdatum één of meerdere ploegen inschrijft, beslist
de betrokken sportcommissie over het al dan niet opnemen van de desbetreffende ploegen
in de interclubcompetitie.
§3. Een nieuwe ploeg start in de laagste provinciale afdeling. Indien de index bepaald volgens
artikel 51 echter te hoog is, is de betrokken sportcommissie gemachtigd om een ploeg in een
hogere afdeling op te nemen met het oog op een evenwaardige competitie.
§4. De betrokken sportcommissie is gemachtigd om een ploeg in een lagere afdeling op te
nemen wegens een te lage index met het oog op een evenwaardige competitie.
§5. Een club kent haar ingeschreven ploegen een volgnummer toe:
•
•
•

De ploeg die op basis van artikel 51.3 in de hoogste afdeling aantreedt, krijgt het
laagste volgnummer, te beginnen bij 1.
Alle andere ploegen (gerangschikt van hoogste afdeling naar laagste afdeling) krijgen
een volgnummer dat steeds met 1 verhoogd wordt.
Hierbij worden de Nationale, Vlaamse en Provinciale interclubcompetities als 1 geheel
beschouwd.

§6. Het volgnummer wordt gevolgd door een letter die de soort competitie aanduidt:
•
•
•

G voor gemengde competitie (vb. ploeg 1G);
H voor herencompetitie (vb. ploeg 5H);
D voor damescompetitie (vb. ploeg 3D).

§7. Een club kan een maximum aantal ploegen inschrijven op basis van de beschikbare
zaalcapaciteit:
𝑚𝑎𝑥. 𝑝𝑙𝑜𝑒𝑔𝑒𝑛 = (#𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑜𝑟 3 𝑢𝑢𝑟 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑔𝑒ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑒𝑒𝑘)
Hierbij worden de Vlaamse en Provinciale interclubcompetities als 1 geheel beschouwd.

ARTIKEL 23: SANCTIES BIJ TERUGTREKKING
§1. Een club die één of meerdere ploegen wenst terug te trekken, kan dit doorvoeren via het
online platform voor de uiterste inschrijvingsdatum.
§2. Wanneer een ploeg teruggetrokken wordt na het verlopen van de inschrijvingsdatum en
voor de uitgave van de voorlopige competitiekalender, dient door de club een sanctie
betaald te worden van 50 boetepunten. De terugtrekking is onomkeerbaar.
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§3. Wanneer een ploeg teruggetrokken wordt na uitgave van de voorlopige
competitiekalender en voor de publicatie van de definitieve kalender, dient door de club een
sanctie betaald te worden van 100 boetepunten. De terugtrekking is onomkeerbaar. Zie artikel
26.
§4. Wanneer een ploeg teruggetrokken wordt tijdens de competitieperiode of in de week
voorafgaand aan de dag van haar eerste competitieontmoeting, dient door de club een
boete betaald te worden van 150 boetepunten. De terugtrekking is onomkeerbaar.
§5. Bij terugtrekking van een ploeg tijdens de competitieperiode worden alle reeds gespeelde
ontmoetingen alsook de nog te spelen ontmoetingen omgezet naar forfaitcijfers zoals bepaald
in artikel 63.
§6. Indien een club een ploeg uit de competitie wil terugtrekken voor de samenstelling van de
afdelingen en reeksen door de verantwoordelijke sportcommissie, dient men steeds te
beginnen met de ploeg die in de laagste afdeling van de competitie speelt. Hierbij worden de
Nationale, Vlaamse en Provinciale interclubcompetities als 1 geheel beschouwd. De betrokken
sportcommissie kan afwijken van dit principe als blijkt dat de index van de vervangende
ploegen te laag/hoog is om een evenwaardige competitie aan te bieden.
§7. Indien één of meerdere ploegen zich uit de competitie terugtrekken voor de samenstelling
van de afdelingen en reeksen door de bevoegde sportcommissie, zullen uit lagere afdelingen
aanvullende stijgers de vrijgekomen plaatsen innemen, overeenkomstig met hoofdstuk 3. De
verantwoordelijke sportcommissie kan ook beslissen om in een afdeling af te wijken van de
reguliere dalers uit die afdeling.

ARTIKEL 24: FUSIE VAN CLUBS
§1. In geval van fusie van 2 of meerdere clubs zullen de ploegen opgesteld door de
gefusioneerde club, de plaats innemen van de best geklasseerde ploegen van de
fusionerende clubs.
§2. De fusieclub neemt alle verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van artikel 23 op
zich.
§3. Bij fusie tussen 2 clubs uit verschillende Provincies bekijkt de Provinciale sportcommissie van
de fusieclub hoe de ploegen in de huidige interclubcompetitie opgenomen kunnen worden.

ARTIKEL 25: BEPALING VAN AFDELINGEN EN REEKSEN
§1. Ploegen die aan interclubcompetitie deelnemen, worden als volgt ingedeeld:
Vlaamse interclubcompetitie:
•
•
•

Eerste afdeling: maximaal 1 reeks van 6 ploegen;
Tweede afdeling: maximaal 2 reeksen van 6 ploegen;
Derde afdeling: maximaal 4 reeksen van 7 ploegen.

Provinciale interclubcompetitie:
•
•
•

Eerste afdeling: maximaal 1 reeks;
Tweede afdeling: maximaal 2 reeksen;
Derde en volgende afdelingen: maximaal 4 reeksen.

§2. Op Provinciaal niveau bestaan de reeksen uit minimum 6 ploegen en maximum 8 ploegen.
Hier kan enkel van afgeweken worden indien het aantal ploegen dit niet toelaat. Deze
uitzondering dient zo beperkt mogelijk te blijven.
Versie 2018-01-17 p. 8
Badminton Vlaanderen vzw

Info@badmintonvlaanderen.be

www.badmintonvlaanderen.be

§3. Het aantal ploegen per afdeling wordt gelijkmatig verdeeld over de verschillende reeksen
binnen de desbetreffende afdeling.
§4. Indien een club meerdere ploegen binnen eenzelfde afdeling heeft, zullen de ploegen van
die club in eerste instantie in verschillende reeksen geplaatst worden.
§5. Indien een club meerder ploegen in eenzelfde reeks heeft, wordt de kalender zodanig
opgesteld dat deze ploegen elkaar ontmoeten voor zij tegen enig andere ploeg hebben
gespeeld. Dit is geldig voor zowel de heen- als de terugronde.
§6. De bevoegde sportcommissie bepaalt naargelang de inschrijvingen het aantal ploegen
per afdeling. Teams uit dezelfde regio worden in de Vlaamse interclubcompetitie bij voorkeur
in dezelfde poule ondergebracht.

ARTIKEL 26: KALENDERSAMENSTELLING
§1. Bij afsluiting van de inschrijvingen worden de reeksen opgemaakt door de betrokken
sportcommissie. Deze indeling wordt online kenbaar gemaakt en gaat gepaard met een
begeleidend schrijven naar alle betrokken clubs. Dit gebeurt uiterlijk op 15 juni.
§2. Na bekendmaking van de indeling van de reeksen wordt de voorlopige kalender
opgemaakt door de bevoegde sportcommissie. Dit gebeurt ten laatste op 15 juli.
§3. Clubs hebben de gelegenheid om aanpassingen aan te vragen aan de voorlopige
kalender tot uiterlijk 25 augustus. Tijdens deze periode dienen de clubs in onderling akkoord
een nieuwe speeldatum en tijdstip vast te stellen en deze te vermelden bij hun aanvraag.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de competitiespeelhelft (heen- en terugronde
respecteren). Indien er geen akkoord bereikt wordt, beslist de verantwoordelijke
sportcommissie over de nieuwe speeldatum. De sportcommissie kan hierbij een andere
sporthal reserveren waarbij de daaraan verbonden kosten ten laste zijn van de aanvragende
club.
§4. Na verloop van de voorlopige kalender wordt de kalender definitief verklaard op 25
augustus door de verantwoordelijke sportcommissie en worden alle secretarissen en
competitieverantwoordelijken van de betrokken clubs op de hoogte gebracht.
§5. De Vlaamse interclubcompetitie wordt georganiseerd over een heel seizoen. Dit is op alle
soorten van Vlaamse interclubcompetities van toepassing. De heenronde loopt van
september tot en met december. De terugronde start in januari tot en met april.
§6. Testontmoetingen worden georganiseerd volgens de voorwaarden beschreven in artikel
36.
§7. Nieuwe klassementen gaan in 72 uur volgend op de dag van de klassementswijziging.
§8. Op 25 augustus worden de definitieve kalenders naar alle secretarissen en
competitieverantwoordelijken van de betrokken clubs gestuurd en naar de afdeling Sport en
Jeugd van Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap,
dienst Medisch verantwoord sporten gestuurd.

ARTIKEL 27: OVERMACHT
§1. De betrokken sportcommissie kan een ontmoeting, een ontmoetingsronde of een volledige
competitiedag uitstellen. De clubs en officials worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte
gebracht.
§2. Een ploeg kan uitstel van een ontmoeting vragen indien de weersomstandigheden het niet
toelaten om zich te verplaatsen of tijdig op een competitiedag aanwezig te zijn. De betrokken
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sportcommissie en de tegenpartij worden zo snel mogelijk verwittigd. De sportcommissie
bevestigt later of de vraag om uitstel gegrond was.
§3. Bij uitstel ten gevolge van overmacht (uitzonderlijke onbeschikbaarheid sporthal) is een
attest van de gemeente (of uitbater van de sporthal) noodzakelijk om ontvankelijk verklaard
te worden.

ARTIKEL 28: KALENDERWIJZIGINGEN EN UITSTEL
§1. De verantwoordelijke sportcommissie kan na bekendmaking van de officiële
competitiekalender nog veranderingen aanbrengen. Deze wijzigingen dienen minstens 14
dagen voor de nieuwe speeldatum meegedeeld te worden aan de betrokken clubs via het
clubsecretariaat.
§2. Iedere club die tijdens het seizoen wijzigingen wenst aan te brengen, moet dit aanvragen
bij de verantwoordelijke sportcommissie. Een verzoek kan enkel ontvankelijk verklaard worden
volgens de voorwaarden in artikel 27.
§3. De clubs dienen binnen de 14 dagen na de oorspronkelijke speeldag in onderling akkoord
een nieuwe speeldatum en tijdstip te bepalen. Deze gegevens dienen vermeld te worden bij
de aanvraag. Bij het vastleggen van een nieuwe datum dient men rekening te houden met
de heen- en terugronde. Indien er geen akkoord bereikt wordt, beslist de verantwoordelijke
sportcommissie over de nieuwe speeldatum. De bevoegde sportcommissie kan hierbij een
andere sporthal reserveren waarbij de daaraan verbonden kosten ten laste zijn van de
aanvragende club.
§4. Een ontmoeting tussen twee ploegen uit een competitiehelft kan nooit verplaatst worden
naar de andere competitiehelft. De uit- en thuisontmoeting kunnen gewisseld worden van
competitiehelft, maar kunnen nooit samen in één competitiehelft gespeeld worden.
§5. Alle misbruiken of valse verklaringen omtrent dit artikel worden gesanctioneerd met:
•

•

Forfaitverlies van de desbetreffende ontmoeting ten nadele van de ploeg in fout.
Indien beide ploegen in fout zijn, wordt de uitslag 0-0 waarbij geen enkele ploeg
ontmoetingspunten ontvangt.
50 boetepunten ten nadele van de club van de ploeg die in fout is. Indien beide
ploegen in fout zijn, krijgen beide clubs 50 boetepunten. Deze boetepunten zijn
cumuleerbaar indien beide ploegen van dezelfde club zijn.
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ARTIKEL 29: VERLOOP VAN EEN ONTMOETING
§1. Iedere ontmoeting bestaat uit 8 wedstrijden.
§2. De wedstrijden dienen in volgende volgorde betwist te worden:
•

Gemengde competitie:
i. Heren dubbel
ii. Dames dubbel
iii. Heren enkel 1
iv. Dames enkel 1
v. Heren enkel 2
vi. Dames enkel 2
vii. Gemengd dubbel 1
viii. Gemengd dubbel 2

•

Heren competitie:
ix. Heren dubbel 1
x. Heren dubbel 2
xi. Heren dubbel 3
xii. Heren dubbel 4
xiii. Heren enkel 1
xiv. Heren enkel 2
xv. Heren enkel 3
xvi. Heren enkel 4
Dames competitie
xvii. Dames dubbel 1
xviii. Dames dubbel 2
xix. Dames dubbel 3
xx. Dames dubbel 4
xxi. Dames enkel 1
xxii. Dames enkel 2
xxiii. Dames enkel 3
xxiv. Dames enkel 4

•

§3. Van de volgorde van de dubbelwedstrijden in de heren- en damesinterclubcompetitie
mag men enkel afwijken indien er op meerdere banen gelijktijdig gespeeld kan worden en dit
in overleg met de ploegkapiteins en wedstrijdleider.
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HOOFDSTUK 3: STIJGEN EN DALEN
ARTIKEL 30: KAMPIOENSTITEL
§1. De kampioen van een reeks is de ploeg die na het opmaken van de rangschikking op basis
van artikel 61 op de eerste plaats eindigt.
§2. De winnaars van de Vlaamse interclubcompetitie in de eerste afdeling zijn de Vlaamse
interclubkampioenen. De winnaars van de Provinciale interclubcompetities in de eerste
afdeling zijn de Provinciale interclubkampioenen.

ARTIKEL 31: SYSTEEM BINNEN EENZELFDE COMPETITIE
§1. De laatste en voorlaatste geklasseerde ploegen uit de 1ste Vlaamse afdeling dalen naar de
2e Vlaamse afdeling.
§2. De 2 kampioenen (1 kampioen per reeks) van de 2e Vlaamse afdeling stijgen naar de 1ste
Vlaamse afdeling.
§3. De laatste en voorlaatste geklasseerde ploegen uit elk van de twee reeksen van de 2 e
Vlaamse afdeling dalen naar de 3e Vlaamse afdeling en dit volgens de voorwaarden van
artikel 25.5.
§4. De kampioenen uit elk van de 4 reeksen van de 3 e Vlaamse afdeling stijgen naar de 2e
Vlaamse afdeling, volgens de voorwaarden van artikel 25.5.
§5. Een winnaar van een reeks uit een Provinciale afdeling lager dan de eerste Provinciale
afdeling stijgt naar een Provinciale afdeling hoger.
§6. Het aantal dalers naar een lagere Provinciale afdeling hangt af van het aantal stijgers.
Indien het aantal dalers niet evenredig kan verdeeld worden over alle reeksen zal er onderling
een rangschikking gemaakt worden op basis van artikel 61 waarbij de slechtst gerangschikte
ploegen zullen degraderen.
§7. In de laagste Provinciale afdeling zijn er geen dalers.

ARTIKEL 32: SYSTEEM
INTERCLUBCOMPETITIE

TUSSEN

DE

NATIONALE

EN

DE

VLAAMSE

§1. Dit artikel betreft uitsluitend 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 beide reeksen van de tweede Vlaamse afdeling naar de eerste Vlaamse afdeling.
Stijgt de winnaar van het eindtornooi van de tweede best geklasseerde ploegen uit
elke reeks van de derde Vlaamse afdeling naar de tweede Vlaamse afdeling. Deze
regel kan verder toegepast worden op de lagere afdelingen.

§4. Indien er twee Vlaamse ploegen uit de laagste Nationale afdeling dalen:
•
•

Daalt de derde laagst geklasseerde ploeg uit de eerste Vlaamse afdeling naar de
tweede afdeling.
Daalt de verliezer van de testontmoeting tussen de derde laagst geklasseerde ploegen
uit de twee reeksen van de tweede Vlaamse afdeling naar de derde Vlaamse afdeling.
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•

Daalt de verliezer van het eindtornooi tussen de derde laagst geklasseerde ploegen uit
elke reeks van de derde Vlaamse afdeling naar de eerste Provinciale afdeling. Deze
regel kan verder toegepast worden op de lagere afdelingen.

ARTIKEL 33: SYSTEEM
INTERCLUBCOMPETITIE

TUSSEN

DE

VLAAMSE

EN

DE

PROVINCIALE

§1. De Provinciale kampioenen stijgen naar de laagste Vlaamse afdeling.
§2. De twee laagst geklasseerde ploegen uit iedere reeks van de laagste Vlaamse afdeling
dalen naar hun 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 afdelingen.
Als er minder dan 5 plaatsen vrij zijn: door de best geklasseerde ploegen van het
eindtornooi tussen de tweede geklasseerde ploegen van elke eerste Provinciale
afdeling.
Als er meer dan 5 plaatsen vrij zijn: door de tweede geklasseerde ploegen van iedere
eerste Provinciale afdeling en door de best geklasseerde ploegen van het eindtornooi
van de derde geklasseerde ploegen van elke eerste Provinciale afdeling.

§4. De vrije plaatsen in elke Provinciale afdeling die hierdoor ontstaan, worden opgevuld door
de best geklasseerde ploegen, eventueel na de organisatie van een testontmoeting of een
eindtornooi.
§5. Indien er meerdere dalers van eenzelfde Provincie zijn, dalen de laagst geklasseerde
ploegen uit de Provinciale afdelingen, eventueel na de organisatie van een testontmoeting of
een eindtornooi.
§6. Testontmoetingen en eindtornooien kunnen vervangen worden door beslissingen,
genomen door de betrokken sportcommissie.

ARTIKEL 34: TESTONTMOETING
§1. Een testontmoeting is een ontmoeting na afwerking van de reguliere 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 gelijkspel gaat de overwinning naar de ploeg die de
meeste games gewonnen heeft. Indien er dan nog een gelijkheid is, wordt het saldo van de
gescoorde en tegen gescoorde punten beslissend. Wanneer er dan nog steeds een gelijkheid
bestaat, wordt de overwinning beslist met een toss.
§4. De ploegvorming valt onder dezelfde verplichtingen als deze voor de ploegvorming binnen
de reguliere competitiekalender.
§5. De ploegvorming moet bestaan uit spelers die aan minstens 3 ontmoetingen met die ploeg
deelgenomen hebben gedurende de reguliere interclubcompetitie.
§6. Een ontmoeting in dit kader geldt niet voor de individuele ranking. Er worden voor deze
wedstrijden geen rankingpunten toegekend.
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ARTIKEL 35: EINDTORNOOI
§1. Een eindtornooi is een tornooi na afwerking van de reguliere competitiekalender, waarbij
3 of meerdere ploegen elkaar bekampen voor promotie of degradatie.
§2. Een ploeg is verplicht met een volledige bezetting deel te nemen aan het eindtornooi. 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 C200.
§4. De ploegvorming valt onder dezelfde verplichtingen als deze voor de ploegvorming binnen
de reguliere competitiekalender.
§5. De ploegvorming moet bestaan uit spelers die aan minstens 3 ontmoetingen met die ploeg
deelgenomen hebben gedurende de reguliere interclubcompetitie.
§6. Een ontmoeting in dit kader geldt niet voor de individuele ranking. Er worden voor deze
wedstrijden geen rankingpunten toegekend.

ARTIKEL 36: ORGANISATIE VAN TESTONTMOETINGEN EN EINDTORNOOIEN
§1. De betrokken sportcommissie organiseert de testontmoetingen en eindtornooien voor
promotie of degradatie.
§2. De organisatie van de testontmoetingen en eindtornooien omvat:
•
•
•
•

Het bepalen van de datum;
Reservatie van de accommodatie;
Het aanduiden van een wedstrijdleider in samenspraak met de betrokken commissie
wedstrijdfunctionarissen (WFC);
Het bepalen van het aantal officiële umpires in samenspraak met de betrokken WFC.

§3. Testontmoetingen en eindtornooien worden betwist op neutraal terrein.
§4. De kosten worden evenredig verdeeld tussen de clubs van de betrokken ploegen.
§5. De organisatie van de testontmoetingen en eindtornooien valt maximaal 14 dagen na het
beëindigen van de reguliere interclubcompetitie.

ARTIKEL 37 – 39: NIHIL
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HOOFDSTUK 4: SPEELGERECHTIGDHEID
ARTIKEL 40: DE FEDERATIE
§1. De federatie bestaat uit:
•
•
•

de effectieve leden a (badmintonclubs), in dit reglement genoemd een club;
de effectieve leden b (erkende provinciale raden), in dit reglement genoemd
Provinciale raden;
de toegetreden leden (iedereen die is aangesloten bij de badmintonclubs), in dit
reglement genoemd een speler.

ARTIKEL 41: SOORTEN CLUBS
§1. Badminton Vlaanderen kent 2 soorten clubs:
•
•

Recreantenclubs (R-clubs);
Competitieclubs (CT-clubs).

ARTIKEL 42: SOORTEN SPELERS
§1. Badminton Vlaanderen kent 3 soorten spelers, zowel man als vrouw:
•
•
•

Recreant (R-speler);
Competitiespeler (CT-speler);
Jeugdspeler (J-speler).

ARTIKEL 43: BASISVOORWAARDEN VOOR EEN CLUB
§1. Een club heeft recht tot deelname aan de Provinciale en de Vlaamse interclubcompetitie
wanneer:
•
•
•
•
•

De club erkend is als competitieclub (CT-club) door Badminton Vlaanderen;
De club voldoende competitiespelers (CT-leden) heeft;
Alle voorwaarden van het reglement C320 voldaan zijn;
De voorwaarden van artikel 25 van reglement A200 voldaan zijn;
De voorwaarden van het reglement C100 voldaan zijn.

§2. Een club heeft geen recht tot deelname aan de Provinciale en de Vlaamse
interclubcompetitie wanneer niet voldoen wordt aan 43.1.

ARTIKEL 44: BASISVOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN INTERCLUBCOMPETITIE
VOOR EEN SPELER
§1. Een speler is gerechtigd om interclubcompetitie te spelen in Vlaanderen wanneer:
•
•
•
•
•
•
•
•

De speler het statuut van competitiespeler (CT-speler) heeft;
De voorwaarden van reglement C900 voldaan zijn;
Alle voorwaarden van het reglement C320 voldaan zijn;
De voorwaarden van artikel 25 en 26 van reglement A200 voldaan zijn;
De voorwaarden van het algemeen reglement C100 voldaan zijn;
De voorwaarden van reglement C925 voldaan zijn;
De voorwaarden van reglement C950 voldaan zijn indien van toepassing;
Het statuut van een recreant of jeugdspeler, aangesloten bij een competitieclub die
aan volwasseneninterclubcompetitie deelneemt, door Badminton Vlaanderen
omgezet wordt naar CT-speler.
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•

Wanneer artikel 6 van reglement C925 toegepast wordt. Zodra een club
ontslagnemend is of geschrapt wordt, zijn haar spelers vrij om zich aan te sluiten bij een
club naar keuze. Wanneer dit een CT-club is en de spelers voldoen aan de
voorwaarden van artikel 44.1 kunnen zij automatisch voor die club interclubcompetitie
spelen.

§2. Een speler is niet gerechtigd om interclubcompetitie te spelen in Vlaanderen wanneer:
•
•

•
•
•
•

Een speler die als recreant of jeugdspeler aangesloten is bij een recreantenclub;
Als ontslagnemend lid bij een CT-club aangesloten bij Badminton Vlaanderen verlies je
onmiddellijk het recht deel te nemen aan interclubcompetitie georganiseerd door
Badminton Vlaanderen. Hierbij is artikel 6 van reglement C925 van toepassing;
Niet voldaan is aan het reglement C320;
Een speler geschorst is. Hij mag niet worden opgegeven als titularis noch als invaller op
een ploegopstellingsformulier en/of voorkomen op een ontmoetingsformulier;
Een speler een medisch attest heeft ingeleverd bij Badminton Vlaanderen dat verklaart
dat hij/zij ongeschikt is om aan sport te doen;
Een speler kan niet voor 2 clubs tegelijkertijd dezelfde soort van interclubcompetitie
spelen waar ook ter wereld.

ARTIKEL 45: PLICHTEN VAN DE CLUB
§1. Een speler die een intentieverklaring heeft afgelegd volgens artikel 11 van C925 kan niet
worden opgenomen in een basisopstelling van een ploeg in de Vlaamse gemengde
interclubcompetitie. Na bevestiging van de intentieverklaring kan de speler niet worden
opgesteld in een ontmoeting in de Vlaamse gemengde interclubcompetitie.
§2. Spelers van clubs die in de Nationale gemengde interclubcompetitie spelen en daar
basisspeler zijn of worden op basis van de bepalingen van het reglement C300, kunnen niet of
niet meer deelnemen aan de Vlaamse gemengde interclubcompetitie.
§3. Per ploeg kunnen maximaal 2 buitenlandse spelers per interclubcompetitieseizoen
opgesteld worden. Een buitenlandse speler is hij of zij die geen inwoner is van de landen van
de Europese Unie, noch de nationaliteit heeft van een EU-land.

ARTIKEL 46: PLICHTEN VAN DE SPELER
§1. Een speler die ongeschikt verklaard is om aan sport te doen en over een medisch attest
beschikt is niet speelgerechtigd zoals beschreven in artikel 44.2.
•

•

Deze speler kan niet worden opgegeven als titularis noch als invaller op een
ploegopstellingsformulier en/of voorkomen op een ontmoetingsformulier tijdens de
periode van ongeschiktheid;
Het is de plicht van de speler om dit te melden aan de ploegkapitein van zijn ploeg en
de competitieverantwoordelijke van de club.

ARTIKEL 47: SANCTIES
§1. Bij overtreding van enig lid van de artikels van hoofdstuk 4 zijn volgende sancties van
toepassing:
•
•

De club wordt gesanctioneerd met 50 boetepunten wanneer zij een nietspeelgerechtigde speler opstelt;
De speler wordt gesanctioneerd met 20 boetepunten voor een fout die hij/zij heeft
gemaakt;
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•
•

Elke wedstrijd die door een niet-gerechtigde speler gespeeld wordt en de
daaropvolgende wedstrijden in dezelfde discipline worden verloren met forfaitcijfers;
De sancties werken retroactief in de tijd. Badminton Vlaanderen geeft de
ongeschiktheden en de periodes door aan de Provinciale sportcommissies.

ARTIKEL 48 – 49: NIHIL
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HOOFDSTUK 5: PLOEGVORMING
ARTIKEL 50: BASISPLOEG
§1. De gemengde, heren- en damescompetitie zijn 3 onafhankelijke interclubcompetities. Dit
betekent dan ook dat spelers in 2 verschillende soorten interclubcompetities kunnen
aantreden.
§2. Een basisploeg heeft minimaal 4 en maximaal 8 basisspelers:
•
•
•

Voor de gemengde interclubcompetitie worden minimum 2 dames en minimum 2
heren opgegeven;
Voor de heren interclubcompetitie worden minimum 4 heren opgegeven;
Voor de dames interclubcompetitie worden minimum 4 dames opgegeven.

§3. Een basisspeler is een gerechtigde speler zoals beschreven in hoofdstuk 4. Een speler kan
slechts éénmaal als basisspeler opgegeven worden in eenzelfde soort interclubcompetitie.
§4. De club dient bij inschrijving in de interclubcompetitie, volgens de voorwaarden van
artikelen 21 en 22, voor elke ploeg de basisspelers aan te duiden. De volgorde heeft geen
belang.
§5. Tot 1 maand voor aanvang van de desbetreffende interclubcompetitie kan de lijst met
basisspelers van een ploeg nog gewijzigd worden. De bevoegde sportcommissie zal de
definitieve kalender samen met een overzicht van de gewijzigde basisploegen kenbaar
maken.

ARTIKEL 51: INDEX VAN EEN PLOEG
§1. De index van een ploeg wordt bepaald op basis van de klassementen van de 4 best
gerangschikte basisspelers. Hierbij worden de klassementen op datum van 15 mei als referentie
genomen:
•

•
•

Voor de gemengde interclubcompetitie zijn dit de 2 dames en de 2 heren met de
hoogste som van de waardes van hun enkel-, dubbel- en gemengd heren/damesklassement.
Voor de heren interclubcompetitie zijn dit de 4 heren met de hoogste som van de
waardes van hun enkel- en dubbelklassement.
Voor de dames interclubcompetitie zijn dit de 4 dames met de hoogste som van de
waardes van hun enkel- en dubbelklassement.

§2. Aan elk klassement wordt een waarde toegekend:
A = 20

B1 = 10

B2 = 6

C1 = 4

C2 = 2

D=1

§3. De ploegindex wordt verkregen door optelling van de somwaardes van de basisspelers. De
ploeg met de hoogste index speelt in de hoogste afdeling in de desbetreffende
interclubcompetitie waarin de club vertegenwoordigd is. Hierbij worden de Nationale,
Vlaamse en Provinciale interclubcompetities als één geheel beschouwd.
§4. Indien een club 1 of meerdere ploegen in competitie heeft per soort competitie, mogen
alle spelers van de club, die voldoen aan de voorwaarden van artikelen 40 tot en met 46,
aantreden in de ploeg met volgnummer 1, ongeacht hun klassement en index. Hierin worden
de Nationale, Vlaamse en Provinciale interclubcompetities als één geheel beschouwd. Artikel
53.2 is van toepassing.
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ARTIKEL 52: PLOEGOPSTELLINGSFORMULIER
§1. Voor het begin van de ontmoeting dient elke ploeg een ploegopstellingsformulier in te
vullen.
§2. Een volledige ploegopstelling bestaat uit minimaal 4 titularissen, volgens de soort van
interclubcompetitie zoals voorzien in artikel 50.2.
§3. De titularissen worden gekozen uit de lijst der basisspelers van de betrokken ploeg.
§4. Indien er onvoldoende basisspelers beschikbaar zijn, worden de titularissen aangevuld met
spelers van de betrokken club die speelgerechtigd zijn op basis van artikelen artikel 40 tot en
met 46.
§5. De spelers die op het ploegopstellingsformulier genoteerd staan als titularis of invaller,
voldoen aan de voorwaarden van artikelen 53 en 54.
§6. Het ploegopstellingsformulier vermeldt van de opgestelde titularissen en invallers de naam,
voornaam, lidnummer en klassementen (enkel-, dubbel- en gemengd klassement bij
gemengde interclubcompetitie, enkel- en dubbelklassement bij heren- of dames
interclubcompetitie).
§7. Per ontmoeting mag een speler maximaal 3 wedstrijden spelen:
•
•

Voor gemengde interclubcompetitie is dit één enkel-, één dubbel- en één gemengd
dubbelspel;
Voor heren- en dames interclubcompetitie zijn dit één enkelspel en twee dubbelspelen.

§8. De spelers dienen in het enkelspel in volgorde van hun enkelklassement als titularis
opgesteld te worden, waarbij de speler met het hoogste enkelklassement het eerste enkelspel
speelt. Spelers met hetzelfde klassement kunnen onderling in willekeurige volgorde opgesteld
worden.
§9. In de heren- en dames interclubcompetitie worden 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. Elk paar krijgt
naargelang het klassement van beide spelers (dubbelklassement bij heren- en dames
interclubcompetitie, gemengd klassement bij gemengde interclubcompetitie) een index
volgens de voorwaarden van artikel 51.
§10. De dubbelparen dienen in volgorde van hun index te worden opgesteld. Paren met
dezelfde index kunnen onderling willekeurig opgesteld worden. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met artikel 75.6.

ARTIKEL 53: EEN TITULARIS OF INVALLER
§1. Een titularis of invaller is een speelgerechtigde speler zoals bepaald in hoofdstuk 4 die als
dusdanig vermeld wordt op het ploegopstellingsformulier.
§2. Een titularis kan onder geen enkel beding:
•
•
•

Een totaalindex hebben die hoger is dan de hoogste totaalindex van de basisspelers
van de ploeg waarin hij optreedt.
Door zijn opstelling de ploegindex overschrijdt. Artikel 51 is van toepassing.
Een basisspeler zijn uit dezelfde of een hogere afdeling van dezelfde soort
interclubcompetitie. Hiervoor worden de Nationale, Vlaamse en Provinciale
interclubcompetities als 1 geheel beschouwd.
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ARTIKEL 54: EEN INVALLER
§1. Een invaller is een gerechtigde speler zoals bepaald in hoofdstuk 4.
§2. Een invaller is:
•
•

Een speler die als titularis vermeld staat op het ploegopstellingsformulier maar niet is
aangeduid om 3 wedstrijden te spelen, zoals beschreven in artikel 52.7.;
Een speler die als invaller vermeld staat op het ploegopstellingsformulier.

§3. Een invaller kan onder geen enkel beding:
•

Een hoger klassement hebben dan dat van de speler die hij vervangt, zoals beschreven
in artikel 51 en 56.1.

§4. Een invaller kan onder geen enkel beding opgesteld worden ter vervanging van een
uitgesloten speler.
§5. Elke ploeg vermeldt maximaal 4 invallers, zijnde:
•
•
•

2 dames en 2 heren in de gemengde interclubcompetitie;
4 heren in de heren interclubcompetitie;
4 dames in de dames interclubcompetitie.

§6. De namen van de invallers dienen vermeld te staan op het ploegopstellingsformulier.
§7. Wanneer een titularis ook invaller wordt, dient dit vermeld te worden op het
ontmoetingsformulier in het vak opmerkingen.

ARTIKEL 55: OPSTELLEN VAN EEN INVALLER
§1. Een invaller kan alleen worden opgesteld als een titularis die op het
ploegopstellingsformulier staat, afwezig is, geblesseerd raakt of opgeeft. Een speler die een
wedstrijd beëindigt door opgave, kan 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 van de invallers, rekening houdend met hun index, is niet
bepalend voor de opname van de invallers in de ploeg.
§4. Spelers die een wedstrijd beëindigen door opgave behouden hun behaalde punten terwijl
aan de tegenstanders het maximum van de te verwerven punten toegekend wordt.
§5. Bij opgave van een speler tijdens een wedstrijd is vervanging voor deze wedstrijd niet
mogelijk.
§6. Bij afwezigheid of opgave voor een enkelwedstrijd wordt:
•
•

Een invaller met gelijk enkelklassement op dezelfde plaats als de te vervangen speler
gezet;
Een invaller met een lager enkelklassement zodanig geplaatst dat de volgorde van de
klassementen gerespecteerd blijft, zie artikel 52.8.
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§7. Bij afwezigheid of opgave van een speler in een paar voor de dubbelwedstrijd neemt
telkens een invaller de plaats in van de te vervangen speler waar hij/zij geen hoger
dubbelklassement heeft dan dat van de ontbrekende speler die hij/zij vervangt, uitgezonderd
artikel 55.10.
§8. Bij afwezigheid of opgave van een speler in meer dan één paar voor de dubbelwedstrijd
vullen de invallers de vrije plaatsen in met dien verstande dat eerst het paar met de hoogste
index aangevuld wordt, artikel 55.10 is hierbij van kracht.
§9. Zijn er geen invallers beschikbaar, dan worden de halve paren samengevoegd en vormen
ze zo het paar met de hoogste index voor de nog te spelen wedstrijden.
§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
opnieuw bepaald en spelen ze in volgorde van deze nieuwe index.

§11. Wanneer een speler wordt uitgesloten, verliest hij/zij al zijn/haar nog te spelen wedstrijden
met forfaitcijfers. De afgebroken wedstrijd wordt verloren met behoud van de behaalde
punten en de tegenstander krijgt het maximum van de nog te verwerven punten. Op basis van
artikel 54.4 wordt er niet doorgeschoven. .
§12. Indien er geen invallers kunnen opgesteld worden, verliest die ploeg de laagst geplaatste
wedstrijden. Er dient doorgeschoven te worden, met uitzondering van artikel 55.11.

ARTIKEL 56: KLASSEMENTSWIJZIGINGEN
§1. De wijziging van een klassement van een speler gedurende het seizoen kan een
verandering in de ploegopstelling tot gevolg hebben. De speler dient opgesteld te worden
volgens zijn nieuw verworven klassement en dit volgens artikel 26.
§2. Een klassementswijziging gedurende het seizoen heeft geen invloed op de basisopstelling.
Om te bepalen of een speler speelgerechtigd is in een ploeg, wordt alleen rekening gehouden
met het klassement dat de speler had op 15 mei van het jaar van de aanvang van de
interclubcompetitie.

ARTIKEL 57: ONVOLLEDIGE PLOEGEN
§1. Een ploeg kan enkel aan een ontmoeting deelnemen wanneer zij voldoende spelers kan
opstellen volgens de voorwaarden van artikel 52.7 om de ontmoeting te kunnen winnen.
Anders verliest de ploeg de ontmoeting met forfaitcijfers en wordt deze beboet volgens artikel
63.
§2. Indien een ploeg onvolledig is, verliest zij de laagst geplaatste wedstrijden met forfaitcijfers.
De naam van de tegenstander wordt op het ontmoetingsformulier vermeld met als uitslag 210, 21-0 in het voordeel van de tegenstander.
§3. Als beide ploegen onvolledig zijn, worden de niet-gespeelde wedstrijden van de
ontmoeting als 0-0 genoteerd. Er worden geen namen van spelers ingevuld.
§4. Elke onvolledige ploeg wordt gesanctioneerd volgens artikel 58.1, tenzij ze kan aantonen
dat er sprake is van overmacht. De betrokken sportcommissie verklaart de ontvankelijkheid
hiervan.
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ARTIKEL 58: SANCTIES
§1. Bij overtreding van enig lid der artikelen van dit hoofdstuk wordt de club van de betrokken
ploeg gesanctioneerd met 20 boetepunten, uitgezonderd artikel 57.1
§2. Volgende wedstrijden worden verloren met forfaitcijfers:
•
•

De wedstrijden gespeeld door de foutief opgestelde spelers;
De wedstrijden in dezelfde discipline volgend op de foutieve opstelling.

ARTIKEL 59: NIHIL
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HOOFDSTUK 6: OPMAKEN VAN DE RANGSCHIKKING
ARTIKEL 60: ONTMOETINGSPUNTEN
§1. Voor een ontmoeting worden ontmoetingspunten toegekend op basis van het aantal
gewonnen wedstrijden in een ontmoeting. Uitzondering hierop is beschreven in artikel 63.
•
•
•

De winnende ploeg behaalt twee ontmoetingspunten, zie artikelen 20.4, 20.5 en 61;
Bij een gelijk aantal gewonnen wedstrijden krijgen beide ploegen één
ontmoetingspunt;
De verliezende ploeg krijgt nul ontmoetingspunten.

ARTIKEL 61: ALGEMENE RANGSCHIKKING
§1. Per reeks wordt er een algemene rangschikking opgemaakt van de in de reeks ingedeelde
ploegen op basis van volgende criteria (rangorde in aflopende volgorde):
•
•
•
•

Het totaal aantal behaalde ontmoetingspunten;
Het totaal aantal gewonnen ontmoetingen;
Het saldo van de games (gewonnen – verloren);
Het saldo van de punten (gewonnen – verloren).

§2. Indien twee of meerdere ploegen na de algemene rangschikking in een reeks op dezelfde
plaats eindigen, worden enkel de onderlinge ontmoetingen in rekening gebracht, volgens de
voorwaarden in artikel 61.1. Bij gelijkheid zal er een toss gebeuren voor de bepaling van de
rangschikking, met uitzondering van gelijkheid met het kampioenschap, promotie of bij
degradatie als inzet.
§3. Bij gelijkheid in de stand met het kampioenschap, promotie of degradatie als inzet, dient
er een testontmoeting gespeeld te worden zoals beschreven in artikel 34 en 36.
§4. Een ploeg die zich terugtrekt uit een lopende competitie of uitgesloten wordt door de
betrokken sportcommissie wordt niet opgenomen in de algemene rangschikking. Alle
voorgaande en volgende ontmoetingen worden met forfaitcijfers verloren.

ARTIKEL 62: PUBLICATIE VAN DE UITSLAGEN
§1. De thuisploeg heeft de verplichting om ten laatste 48 uur na het voorziene aanvangsuur
van de ontmoeting de uitslagen online in te geven in het online platform op de website van
Badminton Vlaanderen. De bezoekende ploeg dient de bevestiging in te geven ten laatste 72
uur na het voorziene aanvangsuur van de ontmoeting.
§2. Indien er een geschil ontstaat over de gepubliceerde uitslag, dient de verantwoordelijke
sportcommissie ten laatste 72 uur na het voorziene aanvangsuur van de ontmoeting per e-mail
op de hoogte gesteld te worden.
§3. Indien een ploeg de termijnen beschreven in voorgaande artikelen niet respecteert, wordt
zij gesanctioneerd met 25 boetepunten.
§4. De bevoegde sportcommissie controleert online de gespeelde ontmoetingen op
inbreuken. Zij meldt aan het DC/Badminton Vlaanderen de namen van de nietspeelgerechtigde spelers die aan een ontmoeting hebben deelgenomen.
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ARTIKEL 63: FORFAIT
§1. Een ontmoeting verliezen met forfait betekent dat de tegenstander deze ontmoeting wint
met:
•
•
•

Wedstrijden:
Games:
Punten:

8-0;
16-0;
336-0.

§2. Een wedstrijd verliezen met forfait betekent dat de tegenstander deze wedstrijd wint met:
•
•
•

Wedstrijd:
Games:
Punten:

1-0;
2-0;
42-0.

§3. Wedstrijden gewonnen met forfait tellen niet mee voor de individuele ranking.
§4. Iedere club waarvan een ploeg een forfait geeft voor een ontmoeting, wordt beboet met
60 boetepunten. Indien de bevoegde sportcommissie en de tegenstander minstens 48 uur voor
het voorziene aanvangsuur op de hoogte werden gebracht, wordt deze boete herleid tot 40
boetepunten.

ARTIKEL 64 - 69: NIHIL
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HOOFDSTUK 7: VERLOOP VAN EEN ONTMOETING
ARTIKEL 70: AANVANG VAN EEN ONTMOETING
§1. De bevoegde sportcommissie ziet er op toe dat de hieronder opgesomde starturen van
ontmoetingen gerespecteerd worden:
•
•

Maandag t.e.m. vrijdag:
Zaterdag en zondag:

tussen 19:30 en 20:30;
tussen 9:00 en 20:30.

§2. De betrokken sportcommissie kan afwijkingen toelaten in functie van de beschikbaarheid
van de sporthal, zodat ontmoetingen tot 30 minuten later kunnen beginnen.
§3. Een ontmoeting moet begint op het aanvangsuur. Het aanvangsuur wordt beschouwd als
het uur op de kalender, vermeerderd met 15 minuten.
§4. Eenmaal de ontmoeting gestart is, dienen de wedstrijden elkaar op te volgen zonder
onderbrekingen, de normale rustpauzes niet in beschouwing genomen die voorzien worden in
het reglement C100, artikel 115.2.

ARTIKEL 71: STILGELEGDE ONTMOETINGEN EN WEDSTRIJDEN
§1. Een ontmoeting kan niet stilgelegd worden ten gevolge van een ontbrekende speler. Artikel
55 is op dat ogenblik van toepassing.
§2. Een wedstrijd wordt niet onderbroken tenzij:
•
•
•

Bij toepassing van een interval zoals beschreven in reglement C800;
Bij medische redenen. Een medische interval van maximaal 5 minuten per speler, per
ontmoeting is toegelaten;
Bij overmacht, zoals beschreven in reglement C800.

§3. Indien de onderbreking wegens medische redenen uitloopt of zich herhaalt, dient de
betrokken speler op te geven.
§4. Indien een wedstrijd ten gevolge van een blessure van een speler wordt stopgezet, dan
verliest de speler deze wedstrijd met behoud van alle verworven punten. De tegenstander krijgt
het maximum nog te verwerven punten.
§5. In geval van een ernstige overtreding tegen reglement C800 artikel 16, heeft de aanwezige
officiële wedstrijdleider de macht om een speler uit te sluiten van de ontmoeting op basis van
zijn bevoegdheden beschreven in artikel 80.

ARTIKEL 72: NIET-AFGEWERKTE ONTMOETINGEN
§1. De minimumnorm voor het afwerken van een ontmoeting is de beschikbaarheid van ten
minste 2 banen voor een tijdsbestek van minimum 3 uur. In geval van overmacht dient men
onmiddellijk de verantwoordelijke sportcommissie te contacteren.
§2. Alle wedstrijden van een ontmoeting worden op de vastgestelde dag gespeeld en
beëindigd.
§3. Wanneer een ontmoeting niet op de vastgelegde datum kan afgewerkt worden en aan
alle voorwaarden werd voldaan om dit wel te kunnen, zal de ontmoeting afgewerkt worden
op een latere datum en dit in overleg tussen de clubs en de betrokken sportcommissie. De
oorspronkelijke ploegopstellingsformulieren blijven van toepassing.
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ARTIKEL 73: VERPLICHTINGEN VAN DE THUISPLOEG
§1. De thuisploeg is verantwoordelijk voor het starten van een ontmoeting op het aanvangsuur.
Alle spelers die op het ploegopstellingsformulier staan, zijn speelklaar aanwezig op het startuur.
Wanneer spelers aan meer dan 1 ontmoeting deelnemen, worden al hun wedstrijden en de
daaropvolgende geplande wedstrijden verloren met forfaitcijfers.
§2. De thuisploeg dient een officiële wedstrijdleider te leveren tenzij deze aangeduid werd door
de bevoegde sportcommissie conform artikel 80.4.
§3. Indien de thuisploeg op het startuur niet aanwezig is, of er onvoldoende spelers aanwezig
zijn om de ontmoeting te winnen, wordt dit als een niet verwittigd forfait beschouwd en dient
artikel 63 toegepast te worden. Indien deze laattijdigheid te wijten is aan overmacht kan de
officiële wedstrijdleider alsnog beslissen de ontmoeting te laten beginnen. De reden dient
vermeld te worden op het ontmoetingsformulier en eventueel gestaafd door documentatie.
De uiteindelijke beslissing van de geldigheid van de reden wordt genomen door de bevoegde
sportcommissie.
§4. Bij afwezigheid van de thuisploeg, inclusief de officiële wedstrijdleider, wordt de
ploegkapitein van de bezoekers wedstrijdleider en meldt die de afwezigheid onmiddellijk aan
de betrokken sportcommissie.
§5. Bij forfait van de ontmoeting kan de thuisploeg binnen de 48 uur klacht indienen bij de
bevoegde sportcommissie om de verplaatsingskosten van de ploeg op te eisen. De
verantwoordelijke sportcommissie neemt hierin een beslissing.

ARTIKEL 74: VERPLICHTINGEN VAN DE BEZOEKENDE PLOEG
§1. Alle spelers die op het ploegopstellingsformulier staan, zijn speelklaar aanwezig op het
startuur. Wanneer spelers aan meer dan 1 ontmoeting deelnemen, worden al hun wedstrijden
en de daaropvolgende geplande wedstrijden verloren met forfaitcijfers.
§2. Indien de bezoekende ploeg op het startuur niet aanwezig is, of er onvoldoende spelers
aanwezig zijn om de ontmoeting te winnen, wordt dit als een niet verwittigd forfait beschouwd
en dient artikel 63 toegepast te worden. Indien deze laattijdigheid te wijten is aan overmacht
kan de officiële wedstrijdleider alsnog beslissen de ontmoeting te laten beginnen. De reden
dient vermeld te worden op het ontmoetingsformulier en eventueel gestaafd door
documentatie. De uiteindelijke beslissing van de geldigheid van de reden wordt genomen
door de bevoegde sportcommissie.
§3. Bij forfait van de ontmoeting kan de bezoekende ploeg, gestaafd door een bewijs,
binnen de 48 uur klacht indienen bij de bevoegde sportcommissie om de verplaatsingskosten
van de ploeg op te eisen. De verantwoordelijke sportcommissie neemt hierin een beslissing.

ARTIKEL 75: ONTMOETINGSFORMULIER
§1. Het papieren ontmoetingsformulier blijft het officiële document van het verloop van een
ontmoeting.
•

Wanneer het ontmoetingsformulier niet reglementair werd ingevuld, wordt de
thuisploeg gesanctioneerd met 25 boetepunten, tenzij de ontmoeting geleid werd
door een neutrale officiële wedstrijdleider;
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•

•

•
•

Het ontmoetingsformulier en de bijbehorende ploegopstellingsformulieren kunnen
periodiek en bij betwistingen opgevraagd worden door de betrokken sportcommissie.
Wanneer beide ploegen het ontmoetingsformulier niet kunnen afleveren (de
thuisploeg het origineel en de bezoekende ploeg de kopie) worden beide ploegen
gesanctioneerd met 50 boetepunten;
Een klacht van één van beide ploegen of beide ploegen over het verloop van een
ontmoeting is slechts ontvankelijk indien het ontmoetingsformulier en de bijbehorende
ploegopstellingsformulieren kunnen afgeleverd worden aan de betrokken
sportcommissie;
Valse verklaringen op het ontmoetingsformulier worden gesanctioneerd met 50
boetepunten per ontmoeting, voor één of beide ploegen;
De betrokken sportcommissie zal in alle gevallen de eindbeslissing hebben over het
toepassen van sancties.

§2. De ontmoetingsformulieren en de bijbehorende ploegopstellingsformulieren (zowel van de
thuis- als bezoekende ploeg) worden 1 seizoen bewaard door de thuisploeg. De bezoekende
ploeg bewaart het groene duplicaat van het ontmoetingsformulier gedurende dezelfde
termijn, zie artikel 75.8.
§3. De officiële ontmoetingsformulieren, door de verantwoordelijke sportcommissies ter
beschikking gesteld aan de deelnemende clubs, dienen correct en in drukletters door de
officiële wedstrijdleider in twee exemplaren ingevuld te worden. Hij/zij baseert zich hierbij op
de ploegopstellingsformulieren, die hem voor de ontmoeting met handtekening en
toegevouwen bezorgd werden. Nadien kunnen de ploegopstellingsformulieren niet meer
gewijzigd worden. De naam van de officiële wedstrijdleider wordt genoteerd op het
ontmoetingsformulier bij het begin van de ontmoeting.
§4. Van elke speler worden naam, voornaam, lidnummer en klassement per discipline vermeld.
Het merk, alsook het type van de gebruikte shuttle wordt vermeld in het daarvoor voorziene
vak. Van elke wedstrijd wordt de volledige score genoteerd, zijnde de gamesstand, gewonnen
en verloren games, de uitslag van de wedstrijden. De ploeg die de meeste wedstrijden
gewonnen heeft, wordt als winnaar vermeld. Bij een gelijke stand wordt er geen winnaar
ingevuld.
§5. In de heren- en damescompetitie worden er nooit 2 wedstrijden gespeeld tussen 2 dezelfde
paren van beide ploegen tijdens dezelfde ontmoeting. Indien dit volgens de
ploegopstellingsformulieren toch het geval is, dient de officiële wedstrijdleider de ploegen van
de bezoekers zodanig te plaatsen dat aan deze regel wordt voldaan.
§6. Het ontmoetingsformulier, inclusief mogelijke aantekeningen wordt ondertekend door de
beide ploegkapiteins en de officiële wedstrijdleider.
§7. De officiële 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
competitieverantwoordelijke van de thuisploeg;
Het tweede exemplaar (groen) is bestemd voor de ploegkapitein
competitieverantwoordelijke van de bezoekers.
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ARTIKEL 76: RECHTEN EN PLICHTEN VAN EEN PLOEGKAPITEIN
§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 verantwoordelijke sportcommissie;
Bij aankomst het ploegopstellingsformulier dichtgevouwen en ondertekend af te geven
aan de officiële wedstrijdleider;
Voldoende ontmoetingsformulieren bij zich hebben.

§2. Een ploegkapitein heeft als rechten:
•

•
•

Het aanvragen van een neutrale officiële wedstrijdleider. Deze aanvraag dient
minstens 10 kalenderdagen voor de geplande ontmoeting te gebeuren bij de
bevoegde sportcommissie. De kosten van deze aanvraag zijn ten laste van de
aanvrager;
Opmerkingen op het ontmoetingsformulier te laten noteren door de officiële
wedstrijdleider;
Bezwaar in te dienen in geval er geen akkoord bereikt wordt conform de bepalingen
van het tuchtreglement C620.

ARTIKEL 77: SHUTTLES
§1. Alle competitieontmoetingen worden gespeeld met, door de Belgische Badminton
Federatie goedgekeurde veren shuttles. Uitzondering hierop zijn de shuttles zoals omschreven
in het reglement C100, artikel 126.5.
§2. De thuisploeg zorgt voor voldoende opwarm- en wedstrijdshuttles opdat alle wedstrijden
van een ontmoeting met hetzelfde merk en type shuttle kunnen gespeeld worden. Indien niet
wordt voldaan aan deze voorwaarde worden de resterende wedstrijden gewonnen door de
bezoekende ploeg met forfaitcijfers.
§3. Voor testontmoetingen en eindtornooien worden de shuttles bepaald door de betrokken
ploegen in samenspraak met de verantwoordelijke sportcommissie. De gemaakte kosten
worden gedragen door de clubs van de betrokken ploegen.

ARTIKEL 78: KLEDIJ
§1. De kledij van de spelers voldoet gedurende de ontmoeting aan de bepalingen van artikel
117 van het reglement C100, zijnde:
•
•
•

Aanvaardbare badmintonkledij zijn;
De naam op de rug van het shirt is de eigen naam, geen roepnaam of schuilnaam;
Publiciteit, teksten, namen of tekeningen in welke vorm of kleuren dan ook, zijn
toegelaten zolang ze niet aanstootgevend zijn.

ARTIKEL 79: SPORTHAL
§1. Iedere club die zich inschrijft in een interclubcompetitie dient een sporthal en
badmintonbanen ter beschikking te hebben conform artikel 127 en 128 en bijlage 2 van het
reglement C100 en H101.
§2. Badminton Vlaanderen kan een accommodatie keuren 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 de verantwoordelijke sportcommissie.
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HOOFDSTUK 8: WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN
ARTIKEL 80: WEDSTRIJDLEIDERS
§1. Een officiële wedstrijdleider is iemand die de cursus tot wedstrijdleider bij Badminton
Vlaanderen gevolgd heeft en geslaagd is voor het examen.
§2. Alle competitieontmoetingen worden geleid door een officiële wedstrijdleider. In de
Vlaamse interclubcompetitie neemt hij/zij niet deel aan om het even welke ontmoeting op het
moment dat hij/zij als wedstrijdleider optreedt. In een Provinciale interclubcompetitie neemt
een wedstrijdleider al dan niet deel aan een ontmoeting. Hij is dan enkel wedstrijdleider voor
de ontmoeting waaraan hij zelf deelneemt.
§3. De officiële wedstrijdleider mag meerdere ontmoetingen leiden op hetzelfde moment op
dezelfde locatie, zolang hij niet vermeld staat op het ploegopstellingsformulier van 1 van deze
ontmoetingen.
§4. Een officiële wedstrijdleider kan aangeduid worden door de verantwoordelijke
sportcommissie, op vraag van de club van één van beide ploegen. Indien de bevoegde
sportcommissie een officiële wedstrijdleider aanduidt, worden de kosten gedragen door de
aanvragende club.
§5. De officiële wedstrijdleider is gekend voor de aanvang van de ontmoeting zijn/haar naam
wordt genoteerd op het ontmoetingsformulier vooraleer de ontmoeting begint.
§6. Een officiële wedstrijdleider heeft als plichten en bevoegdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controleren van de accommodatie;
Controleren van de beschikbaarheid van het aantal banen en speeluren, zie artikel
72.1;
De betrokken reglementen laten toepassen;
De ploegopstellingsformulieren controleren op volledigheid en juistheid;
Controleren of alle spelers aanwezig zijn om de ontmoeting te laten beginnen, zie artikel
73 en 74;
Opvragen van medische attesten;
Toepassen van het reglement bij het te laat komen van een ploeg;
Controleren van de indexen van de ploegen als geheel en van de dubbelteams;
De ontmoeting op het voorziene aanvangsuur laten starten;
Minstens 15 minuten voor het aanvangsuur van de ontmoeting aanwezig zijn in de
sporthal;
Gedurende de hele ontmoeting in de zaal blijven;
Toezien op de manier van coachen, zie reglement C800;
Toezien op de duur van het inslaan op de baan en de opwarming van de spelers;
De wedstrijden laten beginnen zoals voorgeschreven door artikel 29;
Toezien op de duur van de pauzes zoals voorzien in het reglement C800;
Noteren van opmerkingen over het verloop van de ontmoeting. Opmerkingen van de
ploegkapiteins dienen op het ontmoetingsformulier genoteerd te worden;
De beide ploegkapiteins of competitieverantwoordelijken als aanspreekpunt hebben;
Aanduiden van lijnrechters en/of tellers indien nodig en mogelijk;
Correct invullen van het ontmoetingsformulier;
Controleren van de kledij van de spelers, zie artikel 78;
Optreden bij een mogelijke evacuatie van een gekwetste speler;
Optreden als administrator bij dopingcontrole;
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Uitsluiten van een speler wegens wangedrag gedurende de ontmoeting. Een
uitgebreid verslag hiervan dient samen met het ontmoetingsformulier binnen de 48 uur
opgestuurd te worden naar de verantwoordelijke sportcommissie. Zie ook artikel 80.7;
Het ingevulde ontmoetingsformulier laten ondertekenen door beide ploegkapiteins.
Aanvullend is de taakomschrijving van de wedstrijdleider van toepassing.

§7. Alleen een officiële wedstrijdleider die zelf niet deelneemt aan een ontmoeting kan een
speler uitsluiten.
§8. Een club die geen officiële wedstrijdleider aanduidt om een thuisontmoeting te leiden, zoals
voorgeschreven door artikel 80.2 wordt gesanctioneerd met 25 boetepunten.
§9. Een club kan bezwaar indienen tegen de manier waarop een officiële wedstrijdleider een
ontmoeting geleid heeft. Dit wordt genoteerd op het ontmoetingsformulier en gemeld aan de
betrokken sportcommissie. De wedstrijdleider wordt gehoord door de verantwoordelijke
sportcommissie en WFC. De WFC beslist autonoom of deze wedstrijdleider gesanctioneerd zal
worden.

ARTIKEL 81: UMPIRES
§1. Een club kan één of meer umpires vragen voor een ontmoeting waar één van haar
ploegen in aantreedt. De betrokken sportcommissie kan voor een ontmoeting één of meer
umpires vragen indien zij dit nodig acht voor het goede verloop van de ontmoeting. De
umpires worden aangeduid door de WFC. De kosten van de umpires zullen gedragen worden
door de club(s) van de aanvrager(s) of door de betrokken sportcommissie.

ARTIKEL 82 - 89: NIHIL
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