
 
 

 
 

Toernooireglement*  BC Waluwetoernooi 2016 
 
 
 

Artikel 1 
Het toernooi wordt georganiseerd door BC de Waluwe te Zaltbommel. 
 
Artikel 2 
Deelname is definitief na ontvangst van de betaling van beide teamleden. Indien binnen 
2 weken voor aanvang van het toernooi wordt geannuleerd, wordt het reeds 
overgemaakte bedrag niet geretourneerd. 
 
Artikel 3 
Elk team bestaat uit 2 personen. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. De 
volgende teamcombinaties zijn mogelijk: DD, HH, HD. Tijdens het toernooi kan er geen 
wisseling van teamleden plaatsvinden. 
 
Artikel 4 
Iedere partij duurt 15 minuten. Tussen iedere wedstrijd is er 5 minuten (tenzij de 
toernooileiding anders beslist) de gelegenheid om te wisselen van veld en warm te 
spelen. 
 
Artikel 5 
Tijdens dit toernooi zijn de reguliere badmintonspelregels van toepassing. 
 
Artikel 6 
Ieder team is er zelf voor verantwoordelijk om tijdig op het speelveld aanwezig te zijn.  
Te laat verschijnen is een verloren wedstrijd. 
 
Artikel 7 
De winnaar bij de toss bepaalt of hij de eerste service kiest of het speelveld. Tijdens de 
partij wordt niet van speelveld gewisseld. 
 
Artikel 8 
Gedurende de 15 minuten speeltijd worden de punten gewoon doorgeteld. Het 
gespeelde punt tijdens de bel telt niet mee. 
 
Artikel 9 
Een gewonnen partij geeft 2 punten. Gelijkspel 1 punt. Een verloren partij levert geen 
punten op. 
 



Artikel 10 
Halverwege het toernooi kan een nieuwe indeling gemaakt op speelsterkte. Dit is ter 
beoordeling aan de toernooileiding. 
 
Artikel 11 
Bij gelijke stand aan het eind van het toernooi wordt er, indien er tijd over is, een 
beslissingswedstrijd gespeeld. Als er geen tijd meer is, wordt er gekeken naar het totaal 
aantal gemaakte punten tijdens dit toernooi om de winnaar te bepalen.  
 
Artikel 12 
De winnende partij zorgt voor het invullen van het scoreformulier en levert dit vervolgens 
in bij de toernooileiding. 
 
Artikel 13 
De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de telling en een sportief verloop van de 
wedstrijd. 
 
Artikel 14 
Aan het eind van het toernooi vindt de prijsuitreiking plaats. 
 
Artikel 15 
De toernooileiding en BC de Waluwe kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor het beschadigen, 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 aan dit toernooi. Deelname aan dit toernooi is geheel op eigen risico. 
 
Artikel 16 
De zaal mag alleen worden betreden met voor de zaalsport goedgekeurde schoenen. 
Ook mag het schoeisel niet buiten gedragen zijn, geen strepen op de vloer achterlaten 
of beschadigingen aanbrengen. 
 
Artikel 17 
Het is verboden om in de kleedkamers en in de sporthal te roken of etenswaren te 
nuttigen. 
 
Artikel 18 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. Hierbij maken 
wij gebruik van het reglement zoals uitgegeven door N.V. Sportfondsen Zaltbommel. Dit 
reglement is op verzoek bij de toernooileiding in te zien. 
 
 
 
 
 
* De in dit toernooireglement gebruikte mannelijke vorm mag ook als vrouwelijk gelezen 
worden. 
 


