REGIOCOMPETITIE CENTRUM
2017 - 2018

Dit programmaboekje is uitgegeven door de Regio Commissie Wedstrijdzaken

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk
1
2

Artikel

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4
5
6
7
8

Voorwoord
Voorbereiding
Algemeen
Speeltijden
Zondagsverenigingen
Terugtrekken team
Teamopgave
Regeling spelerskaarten
Gerechtigde Spelers
Leeftijdsgroepen Junioren Competitie
Wedstrijden
Competitiehiërarchie
Vast spelers en invallers
Onvolledige wedstrijden
Niet gespeelde wedstrijden
Regionale Kampioenschappen voor RegioTeams
Wedstrijdformulier
Partijvolgorde
Promotie en Degradatie Regeling
Wijziging Competitie Contactpersoon
Lijst goedgekeurde shuttles
Publicatie Competitie Programma
Dispensatie accommodatie
Belangrijke datums
Informatie RCW
Competitiekalender 2017 - 2018
Overtredingen en administratieve verzuimen
Lijst met afkortingen

Pag.
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
11

1. VOORWOORD

Beste Competitie Contact Persoon,
Voordat ik met het reguliere voorwoord begin wil ik vanaf deze plaats een groot
compliment maken voor al het werk dat Everlien Salawan Bessie voor deze
competitie heeft verzet. In zeer korte tijd heeft zij de pilot voor de jeugdcompetitie
opgezet en als klap op de vuurpijl ging het competitiehuis voor de senioren niet
door waardoor dit toch nog op haar bord kwam. Everlien bedankt en chapeau voor
het geleverde werk!
Als tweede kunnen we binnen onze regio vijf verenigingen uit Noord Holland
verwelkomen. Dit zijn: ABC 14 uit Almere; BV Almere; BC Huizen '96; BC
de Treffers uit Kortenhoef en BC Weesp. Ik hoop dat onze competitieopzet jullie zal
bevallen.
Momenteel leven we in een roerige badmintontijd, een demissionair bestuur, het
nieuwe competitiehuis voor de senioren en de pilot met de regio Noord Holland voor
de jeugd. Voor onze regio komen er 5 verenigingen uit Noord Holland onze
jeugdcompetitie versterken met 15 teams.
Dit betekent voor de regio dat er ook veel wijzigingen gaan komen. Hoe de
toekomst voor de regio er uit gaat zien is voor alsnog onduidelijk.
We zullen ons flexibel moeten opstellen om te zorgen dat alle competities zo rustig
mogelijk kunnen laten verlopen. We hopen dat jullie als vereniging hier zo min
mogelijk mee te maken zullen krijgen maar we vragen enig begrip en flexibiliteit
van de verenigingen.
Mocht u hier nog vragen, suggesties en/of opmerkingen over hebben dan hoor ik
dit graag per mail.
Wij hebben opnieuw één programmaboekje gemaakt voor zowel de junioren als de
senioren. Daar waar er verschillen zijn in de competities worden deze duidelijk
beschreven.
Deze competitie zullen we wederom waarschuwen waar dit kan en beboeten waar
het moet.
De regiocompetitieleider is:
Everlien Salawan Bessie, Regio Competitie Leider (RCL), voor alle praktische zaken
omtrent de junioren- en seniorencompetitie. Per mail is zij bereikbaar via
competitieleider_centrum@badminton.nl.
Mede namens Everlien wil ik alle spelers en speelsters een heel plezierige en
sportieve competitie wensen.
John Appels
voorzitter RCW
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2. VOORBEREIDING
2.1

Algemeen

De eerste speeldag van het seizoen 2017/2018 is maandag 12 september 2018.
De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om via badmintonnederland.toernooi.nl te
controleren waar, wanneer en hoe laat er gespeeld moet worden.
De gepubliceerde speeldagen en aanvangstijden en sporthallen zijn bepalend, hiervan mag
niet afgeweken worden.
Houd er s.v.p. rekening mee dat de speelhal minstens 15 minuten voor de genoemde
aanvangstijd van de wedstrijd speelklaar is.
Indien een wedstrijd niet in de reguliere speelweek wordt gespeeld dient men zo vroeg
mogelijk de tegenstander en de regiocompetitieleider (hierna te noemen RCL) te
informeren.
Wedstrijden mogen alleen na toestemming van de RCL en na instemming van de
tegenstanders verplaatst worden. Dit kan zowel naar voren als naar achteren.
2.2

Speeltijden

Speeltijden in de Regio Senioren Competitie:
Zaterdag en zondag:
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 en 19.00 uur; op zondag
tussen 09.00 en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op zaterdag na 23.00 uur en
op zondag na 18.00 uur kan niet worden geëist.
Doordeweeks:
Maandag t/m vrijdag moet de wedstrijd tussen 19.00 en 20.00 uur beginnen en de
wedstrijd moet bij voorkeur op 2 banen worden gespeeld. Het beginnen van nieuwe partijen
na 23.00 uur kan niet worden geëist. 4
Speeltijden in de Regio Junioren Competitie:
Onder 17 en 19 Jaar
Zaterdag en zondag:
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 en 17.00 uur; op zondag
tussen 09.00 en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op zaterdag na 22.00 uur en
op zondag na 18.00 uur kan niet worden geëist.
Vrijdag:
Het aanvangstijdstip dient tussen 19.00 en 20.00 uur te liggen. Het beginnen van nieuwe
partijen ná 22.00 uur kan niet worden geëist. Tevens dient de wedstrijd op 2 banen
gespeeld te worden.
*Na toestemming van de RCL en na instemming van de tegenstanders mag een wedstrijd
ingehaald of gespeeld (in geval van zondagsverenigingen) worden op een doordeweekse
avond”.
Onder 11, 13 en 15 Jaar:
Een wedstrijd in deze leeftijdscategorie mag alleen op zaterdag of zondag gespeeld worden.
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2.3

Zondagsverenigingen

Er zijn verenigingen binnen onze regio, die om principiële redenen niet op zondag mogen
spelen. In geval een zondagsvereniging voor een uitwedstrijd op zondag ingedeeld staat,
moeten zij, de zondagsvereniging, contact met de tegenstander opnemen om afspraken te
maken voor een andere speeldag. Zie RCR, Hoofdstuk II, art. 12.
Zondagsverenigingen:
B Badminton’80
1 De Sjeve Sjuttel
Heerder BC
7 Hellas
1 Putten
1 Veenendaal
2.4

H De Treffers
Olympia SV
2

Terugtrekken team

Indien je genoodzaakt bent om een team uit de competitie terug te trekken, dan dien je dit
in overleg te doen met de RCL. Terugtrekken van een team na vaststelling van het
programma kan gezien worden als een overtreding.
2.5

Teamopgave

De CCP-ers van de verenigingen dienen uiterlijk 27 augustus 2017 al hun teams op te
geven via badmintonnederland.toernooi.nl
2.6

Regeling spelerskaarten

Alle deelnemers aan competitiewedstrijden dienen te beschikken over een geldige
spelerslegitimatie, dat is de Digitale Badminton Sportpas 2017.
Voor spelers die lid zijn van Badminton Nederland geldt, dat competitie spelen zonder
voorafgaand aan de wedstrijden kunnen tonen van een geldige spelerslegitimatie niet is
toegestaan. .
2.7

Gerechtigde spelers regiocompetitie 2017-2018

Dit is te vinden in het RCR hfd. V art. 1
Speelgerechtigde spelers regiocompetitie 2017-2018
2.8

Leeftijdsgroepen Junioren Competitie

Leeftijdsgroepen:
Onder 19 Jaar:
Onder 17 jaar:
Onder 15 Jaar:
Onder 13 Jaar:
Onder 11 Jaar:

Geboren
Geboren
Geboren
Geboren
Geboren

in
in
in
in
in

1999
2001
2003
2005
2007

of
of
of
of
of

later
later
later
later
later

Teams met minimaal 2 jongens en 2 meisjes
Onder 19 Jaar Mix
Veren Klasse 1
Onder 19 Jaar Mix
Plastic Klasse 1 en Klasse 2
Onder 15 Jaar Mix
Plastic Klasse 1 en Klasse 2
Onder 11 Jaar Mix
Plastic Klasse 1
Teams met minimaal 4 spelers, Plastic Klasse 1 en Klasse 2
Onder 19 Jaar: 4 jongens of 4 meisjes of 3 jongens/1 meisje 3 meisjes/1 jongen
Onder 15 Jaar: 4 jongens of 4 meisjes of 3 jongens/1 meisje 3 meisjes/1 jongen
Teams met Minimaal 3 spelers:
Onder 17 Jaar Gemengd Klasse 2-3 , 3 spelers/6 wedstrijden
Onder 13 Jaar Gemengd Klasse 2-3, 3 spelers/6 wedstrijden
Onder 11 Jaar Gemengd Klasse 2-3, 3 spelers/6 wedstrijden
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In deze 3 leeftijdsgroepen kunnen de teams tijdens de wedstrijden bestaan uit:
3 jongens, 3 meisjes, 2 jongens/1 meisje en 2 meisjes/1 jongen;
De volgorde van de partijen: Dubbel 1, Enkel 3, Dubbel 2, Enkel 1, Dubbel 3 en Enkel 2;
Leeftijdsdispensatie
Per team mag 1 speler/speelster 1 jaar te oud zijn;
Mocht een leeftijd dispensatie speler meer dan een half jaar te oud zijn in klasse 1, en zijn/haar
team wordt kampioen, dan mag deze speler wel mee doen aan de RK voor Regio Teams maar
hij/zij is uitgesloten van deelname aan de NK voor Regio Teams.

3. Wedstrijden
3.1 Competitiehiërarchie:
Ranking
Klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Speelshuttle

Hoofdklasse
1e Klasse
Mannen Hoofdklasse *
2e Klasse
Mannen 1e Klasse *
3e Klasse
4e Klasse **
Mannen 2e Klasse
Juniorencompetitie ***

veren
veren
veren
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic

Categorie indeling bij
toernooien
6
6
6
7
7
8
9
9
9

*

Vastspelers in de Mannen Hoofdklasse mogen niet invallen in ranking 4 t/m 8.
Vastspelers in de Mannen 1e Klasse mogen niet invallen in ranking 6 t/m 8.
**
Vastspelers in de 4e Klasse mogen maximaal 3x per seizoen invallen in de Mannen 2e
Klasse.
***
De volgorde van de competitiehiërarchie binnen de juniorencompetitie, is op basis van
leeftijdsgroepen;
*

Daar waar staat plastic mag ook gespeeld worden met een goedgekeurde veren shuttle.
3.2 Vastspelers en invallers.
1

2
3
4
5
6.

Een speler die viermaal is ingevallen in een hogere klasse, en/of bondscompetitie,
wordt op dat moment vastspeler van het laagste team waarvoor hij is ingevallen.
Tevens vervallen de invalbeurten in het team waarvan hij vastspeler wordt;
invalbeurten in hogere teams blijven staan. De competitiehiërarchie tussen de teams
staat bij punt 3.1 vermeld.
Een jeugdspeler die viermaal is ingevallen in de regiocompetitie en/of bondscompetitie
mag niet meer spelen in de junioren competitie.
Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in dezelfde klasse en/of
leeftijdsgroep bedraagt maximaal drie.
Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager
team, tenzij beide teams in dezelfde klasse en/of leeftijdsgroep uitkomen, met
uitzondering van het bepaalde in lid 5.
Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als het
team waarvan hij vastspeler is.
-Een vastspeler van een bepaald team mag in een speelweek 2x spelen; 1x voor zijn
eigen team en 1x als invaller in een hogere klasse of in een team in dezelfde klasse.
-Een reservespeler (dus geen vastspeler van een team) mag slechts 1x per speelweek
invallen.
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Indien een speler is vastgespeeld (na invalbeurten in diverse klassen en/of leeftijdsgroepen)
zal deze door de RCL toegevoegd worden aan het desbetreffende team waarvan hij/zij
vastspeler is geworden en dit wordt vermeld in het daaropvolgend Competitie Week Info.
Een vereniging kan een speler die reservespeler is dan wel vastspeler van een lager team,
opgeven als vaststpeler van een (hoger) team, onder vermelding van de
competitiewedstrijd waarop de opgave moet ingaan. Deze opgave dient 48 uur vóór
aanvang van de desbetreffende wedstrijd bij de RCL te zijn binnen gekomen;
3.3

Onvolledige wedstrijden

Bij het onvolledig opkomen bij een wedstrijd, zijn de laagst geplaatste partijen (2 e
ME/VE - 2e GD of 4e enkelspel/4e dubbelspel) met de maximale score verloren door
het team dat onvolledig opkomt. Zie RCR, Hoofdstuk VI, artikel 17 sub 4.b.

Bij een blessure worden de niet gespeelde partijen met de maximale score verloren
door het team met de geblesseerde.

Bij een blessure wordt de afgebroken partij ingevuld met de dan bereikte stand en
“opgave team” van de geblesseerd uitgevallen speler.
 Onvolledig opkomen in de competitie van max. 6 partijen is niet mogelijk. Indien een
team niet volledig is, kan er niet gespeeld worden en moet de wedstrijd opnieuw
vastgesteld worden.


Bij blessure of ziekte na het begin van de wedstrijd mag van de opstelling op het
wedstrijdformulier worden afgeweken.
De opgegeven partij is verloren. In de resterende partijen mag de uitgevallen speler worden
vervangen door een andere speler met inachtneming van alle bepalingen betreffende
gerechtigde spelers.
3.4

Niet gespeelde wedstrijden

Wedstrijden die om diverse redenen geen doorgang hebben gevonden dienen
te allen tijde nog gespeeld te worden. Zie RCR, Hoofdstuk VI, artikel 3.
In voorkomend geval dient tijdig door te worden gegeven aan de tegenstander en de RCL
als men onverhoopt de wedstrijd kan spelen.
3.5

Regionale Kampioenschappen voor regioteams

Een team dat kampioen is geworden van een afdeling, is verplicht om deel te nemen aan de
Regionale Kampioenschappen voor regioteams, m.u.v. de klassen en leeftijdsgroepen waar
maar 1 afdeling van is.
Speeldag Regionale Kampioenschappen voor regioteams:
zaterdag 25 februari 2017 in Amersfoort voor de junioren en in Arnhem voor de senioren.
De winnaars in de leeftijdscategorie O19 Jaar Mix Veren, O17 Jaar Gemengd 2, O15 Jaar
Mix 1, O13 Gemengd 2 en van de Hoofdklasse, 1e, 2e, 3e en 4e klasse en de Mannen
Hoofdklasse zullen worden uitgenodigd voor de Nationale Kampioenschappen voor
regioteams op 24 en 25 juni 2018 in Zutphen. Deze data zijn onder voorbehoud.
Een vereniging kan ontheffing krijgen van de verplichting tot deelname aan de Regionale
Kampioenschappen voor Regioteams door middel van een schriftelijk verzoek aan de RCW. Dit
verzoek dient uiterlijk 5 werkdagen nadat het kampioenschap door de RCW aan de betreffende
vereniging is bevestigd bij de RCW te zijn ontvangen. De RCW bevestigt de ontheffing binnen 2
weken.
3.6

Wedstrijdformulier

De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het
wedstrijdformulier in tweevoud.
Eén exemplaar is voor de tegenstander en één voor de thuisvereniging. De teamleiders
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wisselen vooraf de teamopstellingen uit. Tevens toont men tijdens het uitwisselen van de
opstelling de spelerspassen. Vervolgens zorgt de thuisvereniging ervoor dat op beide
exemplaren de eventuele wijzigingen en de uitslagen worden genoteerd.
Beide exemplaren moeten na afloop van de wedstrijd door beide teamcaptains worden
getekend. De thuisvereniging is vervolgens verantwoordelijk voor het juist invoeren van alle
gegevens, eventuele mutaties/ opmerkingen en uitslagen in het competitie computer
programma. Dit moet gedaan worden uiterlijk voor maandag 19.00u
Verenigingen zijn verplicht het originele, ondertekende wedstrijdformulier tenminste tot 1
maand na afloop van het seizoen te bewaren.
3.7

Partijvolgorde

Bij de te spelen partijen wordt de volgorde van het WF aangehouden, tenzij in onderling
overleg een andere volgorde wordt vastgesteld. Een speler heeft recht op een rusttijd van
15 min. na een partij.
3.8

Promotie- en Degradatieregeling

Promotie
- Hoofdklasse:
* Alle afdelingskampioenen promoveren naar de 4e Divisie.
* Afhankelijk van het aantal promotieplaatsen voor de bondscompetitie, kunnen er naast
de afdelingskampioenen meer promovendi zijn. Hiervoor komen de nummers 2 op een
reservelijst voor extra promotie naar de bondscompetitie.
- Eerste, Tweede, Derde en Vierde klasse:
* Alle afdelingskampioenen promoveren naar de naast gelegen hogere klasse.
* Uit elke klasse en afdeling komen de nummers 2 op een reservelijst voor extra
promotie.
- Mannen hoofdklasse:
* In deze klasse is geen promotie
- Mannen 1e klasse:
* De afdelingskampioenen en de nummers 2 promoveren naar de naast gelegen hogere
klasse.
- Mannen 2e klasse:
* De afdelingskampioenen promoveren naar de naast gelegen hogere klasse.
* De nummers 2 komen op een reservelijst voor extra promotie.
Degradatie
- In alle klassen, m.u.v. Vierde- en Mannen 2e klasse degraderen de nummers
7 en 8 naar de eerst lagere klasse.
Indien uit de bondscompetitie meer dan 5 teams degraderen naar onze regio zal per klasse
een team extra degraderen.
3.9

Wijziging Competitie Contact Persoon

Wijziging van de Competitie Contact Persoon of een adreswijziging moet altijd z.s.m. per email worden doorgegeven aan de RCL.
3.10

Lijst goedgekeurde shuttles

De thuisspelende vereniging dient shuttles beschikbaar te stellen die voldoen aan de
spelregels. Er mag worden gespeeld met alle goedgekeurde veren shuttles, of met
goedgekeurde synthetische shuttles die voorkomen op de lijst van goedgekeurde shuttles.
Zie voor de actuele lijst de Badminton Nederland site.
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3.11

Competitie Programma

Het vastgestelde competitie programma is reeds gepubliceerd op
badmintonnederland.toernooi.nl. Uiterlijk 15 augustus dienen de wijzigingen doorgegeven te
worden, middels het Formulier Competitie Gegevens. Na verwerking van alle mutaties door
de RCL wordt het wedstrijdprogramma definitief vastgesteld. Daarna gaan eventuele
wijzigingen in overleg met de RCL en zonodig met de tegenstander en deze wijzigingen
moeten ook aan beiden doorgegeven worden. Voor meer informatie over wijzigingen door
verenigingen, zie ook RCR, hoofdstuk II, artikel 8.
3.12

Dispensatieregeling accommodaties

Er kan schriftelijk dispensatie aangevraagd worden voor speelzalen die niet voldoen aan de
accommodatievoorschriften (RCR Hoofdstuk VI, art. 6).
Dispensaties gelden voor één seizoen. Dispensatieverzoeken moeten 4 weken voor aanvang
van het seizoen, dus voor 14 augustus 2017 worden aangevraagd bij de RCW-voorzitter.
4.

Belangrijke datums/Deadlines
15 augustus 2017
 Uiterste datum voor mutaties in speeldagen en –tijden en sporthallen voor het
competitiecomputerprogramma, middels Formulier Competitie Gegevens
 Uiterste datum voor aanvragen van dispensaties voor afwijkende aanvangstijden
en/of accommodaties. (zie 2.2)
27 augustus 2017.
 Uiterste datum waarop de detail teamopgave (teamopstelling en teaminschrijfformulier)
ingevoerd moeten zijn in het competitiecomputerprogramma.(zie 2.5)
11 september 2017
 Start Competitie Regio Centrum.
24 februari 2018
 Regionale Kampioenschappen voor regioteams te Amersfoort (junioren) en
Arnhem (senioren). (zie 3.5)
23-24 juni 2018
 Nationale Kampioenschappen voor regioteams in Zutphen

5. Informatie RCW
Voor alle zaken betreffende de Senioren- en Juniorencompetitie kun je terecht
bij de RCL, Everlien Salawan Bessie:
Telefoon:
026–3233223 of 06-52495994
E-mail
competitieleider_centrum@badminton.nl
Voor alle overige competitie zaken kun je terecht
bij de RCW voorzitter, John Appels:
Telefoon:
06-15530227
Email:
rcw_centrum@badminton.nl
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6.

Competitiekalender 2017-2018

COMPETITIEKALENDER 2017– 2018
DO
VR
ZA
ZO
Opmerkingen

Speelweek MA

DI

WO

RES
RES
1
2
3
4
RES
RES
5
6
7
8
RES
9
10
11
RES
RES
RES
12
13
14
RES
RES

29/8
05/9
12/9
19/9
26/9
03/10
10/10
17/10
24/10
31/10
07/11
14/11
21/11
28/11
XXX
12/12
19/12
XXX
02/1
09/1
16/1
23/1
30/1
06/2

30/8
06/9
13/9
20/9
27/9
04/10
11/10
18/10
25/10
01/11
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12
20/12
27/12
03/1
10/1
17/1
24/1
31/1
07/2

28/8
04/9
11/9
18/9
25/9
02/10
09/10
16/10
23/10
30/10
06/11
13/11
20/11
27/11
04/12
11/12
18/12
XXX
XXX
08/1
15/1
22/1
29/1
05/2

31/8
07/9
14/9
21/9
28/9
05/10
12/10
19/10
26/10
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11
07/12
14/12
21/12
28/12
04/1
11/1
18/1
25/1
01/2
08/2

01/9
08/9
15/9
22/9
29/9
06/10
13/10
20/10
27/10
03/11
10/11
17/11
24/11
01/12
08/12
15/12
22/12
29/12
05/1
12/1
19/1
26/1
02/2
09/2

02/9
09/9
16/9
23/9
30/9
07/10
XXX*
21/10
28/10
04/11
11/11
18/11
XXX
02/12
09/12
16/12
23/12
30/12
06/1
13/1
20/1
27/1
XXX
10/2
17/2
24/2
7/4
23/6

03/9
10/9
17/9
24/9
01/10
08/10
XXX*
22/10
29/10
05/11
12/11
19/11
XXX
03/12
10/12
17/12
XXX
XXX
07/1
14/1
21/1
28/1
XXX
11/2
18/2

24/6

Start Regiocompetitie

Dutch Open
Herfstvakantie Zuid en Midden
Herfstvakantie Noord

Regio Senioren Kampioenschappen

Sinterklaas
Kerstavond
Kerst
Nieuwjaar

NK /Side event Jeugdtoernooi
Regio Junioren Kampioenschappen
Regionale Kampioenschappen
voor regioteams junioren/senioren
8e Open Jeugdtoernooi BNL
NK voor regioteams

Bijzondere aandacht voor:
XXX*: Het weekend van de Dutch Open mag wel gebruikt worden om wedstrijden op te plannen van
speeldagen waarop geen Sporthal beschikbaar gesteld kan worden door de verhurende instantie.
XXX : Op deze dagen mogen geen competitiewedstrijden worden gespeeld.
RES : Op deze dagen kunnen wedstrijden worden gespeeld volgens Hoofdstuk 2 art.8 van het Regio
Competitie Reglement. Het is ook mogelijk om vastgestelde wedstrijden naar achteren te
verplaatsen. Zie hiervoor de website van regio centrum voor de voorwaarden.
Voor het speelsleutelschema verwijzen we jullie naar onze Regio Site, klik op onderstaande link
Speelsleutelschema.
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7. Overtredingen en administratieve verzuimen
Indien een vereniging / team zich niet aan de afspraken houdt, kan er een boete
worden uitgeschreven. We kennen administratieve verzuimen en overtredingen.
Administratiekosten en boetes Regiocompetities
1. Administratief verzuim: eerst een waarschuwing, daarna € 20,2. Niet volledig opkomen: € 20,-

3. Niet opkomen: € 50,-, bij de eerste keer niet opkomen wordt een waarschuwing
gegeven.

4. Te laat terugtrekken uit de competitie:
a. Boetevrij tot 18 weken voor aanvang van de competitie
b. 18 weken tot 6 weken voor aanvang van de competitie: € 45,c. Vanaf 6 weken voor aanvang van de competitie: € 90,5. Het weigeren van het uitspelen van de competitie: € 180,--

6. Het bewust foutief invullen van een uitslag om het competitieverloop te
beïnvloeden

7. Het uitkomen in (meerdere) competities van één persoon onder verschillende
Bondsnummers.

8. Algemene Overtreding: € 20,Administratiekosten en boetes Regiocompetities Jeugdcompetities Regio
1. Administratief verzuim: eerst een waarschuwing, daarna € 10,2. Niet volledig opkomen: € 10,-

3. Niet opkomen : € 25,- bij de eerste keer niet opkomen wordt een waarschuwing
gegeven.

4. Te laat terugtrekken uit de competitie:
a. Boetevrij tot 18 weken voor aanvang van de competitie
b. 18 weken tot 6 weken voor aanvang van de competitie: € 25,c. Vanaf 6 weken voor aanvang van de competitie: € 50,5. Het weigeren van het uitspelen van de competitie: € 100,--

6. Het bewust foutief invullen van een uitslag om het competitieverloop te
beïnvloeden

7. Het uitkomen in (meerdere) competities van één persoon onder verschillende
Bondsnummers.

8. Algemene Overtreding: € 10,Overige strafmaatregelen:
Overtreding

Strafmaat

Niet opkomen

8 wedstrijdpunten in mindering

Fictief invullen van uitslagen bij niet
(volledig) opkomen.

2 wedstrijdpunten in mindering per
fictief ingevulde partij. Voor beide
teams

Het bewust foutief invullen van een uitslag
om het competitieverloop te beïnvloeden

8 wedstrijdpunten in mindering
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Het uitkomen van een speler in een partij
onder een andere naam.

2 wedstrijdpunten in mindering per
gespeelde partij en het verloren
verklaren van de wedstrijd met 210 en 21-0. Deze straf geldt voor
het team waarvan de speler onder
een andere naam is uitgekomen.

Het uitkomen in (meerdere) competities van
één persoon onder verschillende
Bondsnummers.

alle gespeelde partijen worden
verloren verklaard.

8.
AWR
CCP
RKR
NKR
RCL
RCR
RCW
RJK
RSK

Lijst met afkortingen.
Algemeen Wedstrijdreglement
Competitie Contact Persoon
Regionale Kampioenschappen voor Regioteams
Nationale Kampioenschappen voor Regioteams
Regio Competitie Leider
Regio Competitie Reglement
Regio Commissie Wedstrijdzaken
Regio Junioren Kampioenschappen
Regio Senioren Kampioenschappen

Wij wensen iedereen een hele fijne, sportieve en
blessurevrije competitie toe.
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