Toernooi Reglement BCU Open 2018
Het toernooi wordt georganiseerd door Badminton Club Udenhout. Er zal gespeeld worden in Sporthal De
Roomley te Udenhout.
De kosten voor deelname bedragen € 10,- per persoon. Hiervoor speel je de hele dag 2 onderdelen.
Het toernooi zal worden gespeeld volgens het poulesysteem. Indien er in een onderdeel meerdere poules
zijn, zullen er kruisfinales worden gespeeld.
Het toernooi is primair gericht op de onderdelen HD, DD en GD. Omdat te voorzien valt dat er minder dames
dan heren zullen inschrijven zal er ook een heren enkel worden gespeeld. Bij de inschrijving dien je als heer
aan te geven of je de voorkeur geeft aan gemengd dubbel of aan enkel.
Een loting zal de koppels voor de dubbel onderdelen bepalen. Je zal het hele toernooi met dezelfde
partner(s) spelen. Het is dus niet mogelijk om als koppel in te schrijven.
Er zal gespeeld worden met Yonex Mavis 300 Slow shuttles, deze worden door de organisatie ter
beschikking gesteld.
Tijdens de lunch zullen er enkele rondes vrij ingepland worden zodat iedereen in de gelegenheid is om
gezamenlijk te lunchen. Uiteraard kan je hiervoor ook gebruik maken van de sportkantine van De Roomley
waar verschillende broodjes te koop zullen zijn.
Wedstrijden zullen niet worden omgeroepen. De planning van de wedstrijden zal vooraf worden opgehangen
in de sportkantine. Spelers zijn dus zelf verantwoordelijk om tijdig op de baan te verschijnen.
Wedstrijden zullen op tijd worden gespeeld. Er zullen dus geen sets worden gespeeld.
Wedstrijden zullen 10 minuten duren. Tussen de wedstrijden door zal 5 minuten vrij gepland worden voor
rust, wissel van spelers en inspelen.
Het einde van een wedstrijd zal worden aangeven middels een geluidssignaal. Na 5 minuten gevolgd door
het startsein voor de volgende wedstrijd (aangegeven door eenzelfde geluidssignaal).
Wedstrijden zullen worden gespeeld volgens het rallypointsysteem. De score aan het eind van de speeltijd
vermeld je op het scoreblad. Als het geluidssignaal gaat, dient de lopende rally te worden gestopt. Dit punt
telt niet mee in de score.
Een gelijkspel is dus ook mogelijk. Mochten er kruisfinales worden gespeeld en mocht in een kruisfinale het
geluidssignaal gaan terwijl er een gelijke score is, stopt de huidige rally en zal er één beslissend punt
worden gespeeld.
De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de telling of om een teller te regelen.

Er zal in 3 klassen worden gespeeld
Klasse
A

BBF
Classificatie A
meer gevorderde
spelers

HBB
Classificatie A-C

RBB
1e en 2e klasse
RBB

B

Classificatie B
gevorderde spelers

Classificatie D-F

3e en 4e klasse
RBB

C

Classificatie C,
minder gevorderde
spelers

Classificatie G-I

5e klasse RBB of
lager

BN
Categorie 5 t/m 8
Vierde divisie
Hoofdklasse
1e tot en met 3e klasse
4e klasse (Zuid-West)
Herencompetitie A en B
Herencompetitie
hoofdklasse
Herencompetitie 1e/ 2e
klasse
Categorie 9
4e klasse (overige
regio’s),
5e klasse,
Mannencompetitie C
Herencompetitie 3e/ 4e
klasse
recreatieve spelers

Alleen in het uiterste geval zullen wij verschillende klassen samenvoegen.
De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de telling of om een teller te regelen.
De toernooileiding en/of Badminton Club Udenhout, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor beschadigingen, verwisselen, zoek raken of ontvreemden van eigendommen van deelnemers
en/of bezoekers. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor schade of ongevallen die direct of indirect
het gevolg zijn van deelname van dit toernooi.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
Om in te schrijven stuur je voor 26 maart een mail naar bcuopen@gmail.com met minimaal de
volgende gegevens:
•
•
•
•
•

Naam
Vereniging
Geslacht
Klasse
Voorkeur Heren enkel of Gemengd dubbel

