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BCD Richtlijnen inzake wedstrijden, toernooien en fair play

RICHTLIJNEN VOOR OUDERS INZAKE PBO JEUGDCUP TOERNOOIEN
A. Deelname en inschrijvingen
1. Jeugdleden van groep A en B mogen zich doorheen het hele seizoen inschrijven voor de jeugdcup
toernooien. Jeugdleden uit groep C kunnen vanaf januari deelnemen. In uitzondering kan er beslist
worden dat enkele jeugdleden uit groep C voor nieuwjaar al kunnen deelnemen. Deze beslissing wordt
genomen door de trainers van BCD in overleg met de ouders. De kalender voor het seizoen 2015-2016 is
onderaan bijgevoegd. Verdere informatie over de PBO jeugdcup en werking kan op de website van de
PBO gevonden worden. (http://pbo.kwal.org/pbo/wp/jeugdcup/)
2. Het inschrijven gebeurt preferentieel door de ouders zelf, zodat in geval van meldingen en last minute
veranderingen de ouders gecontacteerd worden, in de plaats van de jeugdtrainers (die mogelijk niet
altijd aanwezig kunnen zijn). De ouders worden vriendelijk verzocht de club altijd op de hoogte te stellen
van een inschrijving, preferentieel via mail. Dit zodat wij een overzicht kunnen behouden en de
maximale ondersteuning kunnen bieden.
3. Elk jeugdcup toernooi heeft een toernooi link op de website badmintonvlaanderen.toernooi.nl. Deze
zal tijdig verschaft worden door BCD, zodat de online inschrijving vlot kan verlopen. Indien u hierover
vragen heeft, helpen wij u graag verder.
4. Indien u als ouder enige bedenking of problemen ondervindt bij één van de hierboven vermelde
zaken, gelieve dan contact met ons op te nemen.

B. ALGEMENE PBO JEUGDCUP TOERNOOI REGELS
1. Elke wedstrijdplanning voor een ontmoeting in het kader van de PBO Jeugdcuptour wordt opgemaakt
zodat elke speler minimaal 3 wedstrijden kan spelen.
2. In de leeftijdscategorie U9 en U11 wordt gespeeld naar 2 gewonnen games van 15 punten zonder
verlengingen.
3. In de leeftijdscategorie U13, U15 en U17 wordt er gespeeld naar 2 gewonnen games van 21 punten
zonder verlengingen.
4. Tijdens de wedstrijden van de PBO Jeugdcuptour zijn volgende intervals voorzien:
• Maximum 60 seconden tijdens elke game zodat de speler of ploeg op voorsprong 8 (voor U9 en
U11) of 11 (voor U13, U15 en U17) punten heeft gescoord.
• Maximum 120 seconden tussen de eerste en de tweede en tussen de tweede en de derde
game van elke wedstrijd.
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C. TIJDENS HET JEUGDTOERNOOI
1. Zorg ervoor dat de speler tijdig aanwezig en aangemeld is (meestal 30 min voor de aanvang van de
eerste wedstrijd).
2. Bekijk het wedstrijdschema, zodat u en uw speler(s) weten op welke tijdsstippen ze dienen te spelen.
3. Neem voldoende water en eten mee. U kan snel een halve tot een hele dag op toernooi zitten. Tijdig
en verstandig eten helpt om wedstrijden te winnen.
4. Indien niemand van BCD aanwezig kan zijn, dient u ook shuttles mee te nemen naar het toernooi.
Aangeraden is de Yonex Mavis 300 shuttle.
5. Wachten is onderdeel van een toernooi. Indien u de zaal verlaat (cafetaria, luchtje scheppen, ...) zorg
dan ervoor dat u een tiental minuten voor de verwachte aanvang van de wedstrijd opnieuw in de zaal
aanwezig bent.
6. Zorg ervoor dat u en uw speler(s) niet over de terreinen lopen als er wedstrijden bezig zijn en dat u
geen van de andere spelers hindert. Indien u geen zaalschoeisel heeft, gelieve dan op de aangewezen
beperkte delen te blijven.
7. Controleer altijd nog even bij de wedstrijdtafel of uw speler(s) geen wedstrijden meer heeft, voor u
het toernooi verlaat. De PBO is ingericht om zoveel mogelijk wedstrijden te verschaffen, dus soms
kunnen er nog extra wedstrijden zijn, ook als de speler geen enkele wedstrijd in de poule gewonnen
heeft.

D. TIJDENS DE WEDSTRIJD
* Toeschouwen
PBO Regels:
1. Toeschouwers mogen geen aanwijzingen geven tijdens de wedstrijd, d.w.z. wanneer de shuttle in het
spel is;
2. Alleen in geval van verwarring, wanneer beide partijen het niet eens geraken over een punt, mag een
toeschouwer tussen komen, wanneer dit expliciet gevraagd wordt.
BCD richtlijnen:
- In geval van verwarring, wanneer de toeschouwers geraadpleegd worden, raden wij aan om een 'let' te
spelen (dit betekent het betwiste punt opnieuw spelen);
- Wij vragen dat er enkel sportief gesupporterd wordt, dit wil zeggen:
> niet supporteren tijdens een punt;
> enkel juichen of applaudisseren op een punt van de eigen speler, en niet op een fout van de
tegenstander;
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> indien er verwarring of een conflict ontstaat, aanmanen tot rust en het opnieuw spelen van het
punt aanraden.
* Tellen
Indien u als teller optreedt bij een match, geldt het volgende:
- U staat aan de zijlijn halverwege het terrein;
- Luidop bij elk punt de score zeggen;
- De speler die punt gemaakt heeft, mag serveren (opslag);
- De punten van de speler die serveert dient eerst vermeld te worden, bv bij een score van speler A 5 en
speler B 6 zegt u 5-6, scoort vervolgens speler B zegt u 7 (B) - 5 (A);
- Tussen sets dient er van kant gewisseld te worden. Halverwege de set (interval) mogen de spelers even
rusten, drinken en raad aan de coach vragen;
- Op het wedstrijdformulier trekt u bij elk punt een streepje bij de speler die gescoord heeft, zo verliest u
de tel zelf niet;
- Wees altijd neutraal. Laat bij twijfel het punt opnieuw spelen (‘let’).
* Coachen
Indien u als ouder uw kind of een andere speler van BCD wil coachen, dient u de volgende regels in acht
te nemen:
PBO Regels:
1. Coaching tijdens een ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour is toegestaan. De coach kan clubtrainer,
afgevaardigde van de club, ouder of speler zijn.
2. Het aangeven van aanwijzingen van buiten het speelveld, in welke vorm dan ook, zolang de shuttle in
het spel is, is verboden.
3. Zorg ervoor dat:
• Als, naar de mening van een scheidsrechter of teller, het spel wordt verstoord of een speler
van de andere partij wordt afgeleid door een coach, moet “let” geroepen worden. De
verantwoordelijke van de meewerkende club moet onmiddellijk geroepen worden. Deze zal de
betrokken coach of coaches een waarschuwing geven.
• Als dergelijk incident zich voor een tweede keer voordoet, kan de verantwoordelijke de coach
of coaches vragen de speelvloer te verlaten voor de verdere wedstrijden van de ontmoeting.
4. Per speler of ploeg zijn maximaal 1 coach toegelaten.
5. Zo de zaalindeling dit toelaat, neemt de coach plaats op de hoek van de baan, aan de achterlijn of
achter de speelhelft van zijn eigen speler.
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BCD richtlijnen:
- Indien onze trainers niet aanwezig zijn of niet bij de match aanwezig kunnen zijn, mag u gerust een
jeugdspeler coachen, indien u zichzelf hiertoe in staat acht;
- Respecteer de algemene regels, de tegenstander en tellers/coach van de tegenpartij;
- Wees altijd positief naar de jeugdspelers toe:
> indien de tegenstand te sterk is: focus op de goede punten van de jeugdspeler en raad vooral
aan om niet op te geven;
> indien de tegenstand minder sterk is: herinner de jeugdspeler eraan om geconcentreerd te
blijven, niet nonchalant te worden en sportief te blijven naar de tegenstander toe.
- Tolereer geen onsportief gedrag. Temperament verliezen en met de racket slaan of gooien wordt in de
badmintonwereld gezien als een extreme uiting van onsportiviteit en kan later leiden tot schorsingen.
Om dit tegen te gaan, voorkomen wij dit graag van bij de eerste wedstrijdervaringen. Een eerste
uitbarsting krijgt van onze coaches een waarschuwing, een tweede uitbarsting resulteert in het
beëindigen van de wedstrijd.

E. SPORTIVITEIT EN FAIR PLAY
1. De Jeugdwerking van BCD neemt sportiviteit en fair play zeer serieus. Een badmintonterrein is een
plaats van wederzijds respect.
2. We keuren vals en onsportief spelen ten zeerste af, dit omvat het volgende:
- de shuttle buiten of binnen geven, wanneer die anders gevallen is,
- onnodig tijd rekken,
- grof taalgebruik,
- agressieve houding,
- gooien of slaan met de racket,
- shuttle wegslaan.
3. We raden sterk aan om niet onsportief te supporteren, zijnde op fouten van de tegenstander juichen
of de tegenstander mentaal te ondermijnen.
4. De correcte ethiek in een match omvat voor een speler het volgende:
- groet de tegenstander (en teller) voor het aanvangen van de wedstrijd,
- wens de tegenstander succes voor het aanvangen van de eerste service,
- verontschuldig jezelf als je de tegenstander op het lichaam geraakt hebt,
- schud de hand van de tegenstander op het einde van de wedstrijd, ongeacht winst of verlies, en
feliciteer de tegenstander met de geleverde prestatie.
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F. PBO KALENDER 2015-2016
- zondag 18 oktober: Lokerse
- zondag 25 oktober: Gentse
- zondag 22 november: De Wallabies
- zondag 20 december: Badminton Buggenhout
- zondag 10 januari: Badmintonclub Latem – De Pinte
- zaterdag 23 januari: Drive
- zondag 7 februari: Brakel
- zaterdag 5 maart: De Mintons
- zaterdag 12 maart: Wit Wit
- zondag 24 april: BC Temse
- zaterdag 30 april: BC VLA-BAD
- zondag 15 mei: De Pluimplukkers
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G. BIJLAGE
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WEDSTRIJDVERLOOP
Scores
•

U9

2 gewonnen sets

15 punten

interval op 8

•

U11

2 gewonnen sets

15 punten

interval op 8

•

U13

2 gewonnen sets

21 punten

interval op 11

•

U15

2 gewonnen sets

21 punten

interval op 11

•

U17

2 gewonnen sets

21 punten

interval op 11

Rust
•

60 seconden op interval

•

120 seconden tussen de sets

Serveren
•

De score van de speler die serveert, telt

•

Even scores = rechter vak

•

Oneven scores = linker vak

De speler tijdens de wedstrijd:
1. Groet de tegenstander (en teller) voor het aanvangen van de wedstrijd
2. Indien nodig, warm nog even op met je tegenstander
3. De ‘toss’ beslist wie er mag beginnen
4. Wens de tegenstander succes voor de eerste service
5. Neem je rust tijdens het interval, zodat je even kan drinken, op adem kan komen en kan
gecoacht worden
6. Wissel van speelkant tussen de 1e en 2e set, en op het interval van de 3e set
7. Schud de hand van de tegenstander (en teller) op het einde van de wedstrijd, en feliciteer de
tegenstander met de geleverde prestatie
8. Verontschuldig jezelf als je de tegenstander op het lichaam geraakt hebt
9. Wees tijdens de match respectvol naar de tegenstander, teller, supporters en ouders

