Uitvoeringsregeling Satellite Circuit 2011
1.

Verlening Satellite-status

a.
b.

Het circuit wordt gespeeld in de periode januari 2011 tot en met december 2011.
In ieder geval in de weekends van de Yonex Dutch Open, Yonex Dutch International, het NK
en de Carlton GT Cup wordt geen Satellite-toernooi georganiseerd. Voor zo ver mogelijk
worden in de weekends wanneer Yonex Dutch International en andere dan hiervoor
genoemde toernooien van nationaal belang plaats vinden geen Satellite toernooi
georganiseerd.
Het aantal Satellite-toernooien per weekend is beperkt tot één.
Aan de Satellite-status zijn kwaliteitseisen verbonden; deze hebben met name betrekking
op het deelnemersveld, de aankleding van de speelzaal, de organisatie, publiciteit en
administratieve verwerking, maar ook spreiding in tijd en landelijke dekking spelen een rol.
De Satellite-status wordt verleend door de LCW.
Bij de vaststelling van de toernooikalender in maart/april wordt een voorlopige status
verleend voor de toernooien van het volgende jaar.
Afhankelijk van de kwaliteitsbeoordeling door de LCW wordt status al dan niet definitief
bekrachtigd. De bekrachtiging zal door de LCW voor 15 oktober aan de organiserende
vereniging schriftelijk bekend worden gemaakt.

c.
d.

e.
f.
g.

2.

Onderdelen van het Satellite Circuit

a.

Het Satellite Circuit bestaat uit de volgende onderdelen: het mannenenkel (ME), het
vrouwenenkel (VE), het mannendubbel (MD), het vrouwendubbel (VD) en het
gemengddubbel (GD).
Inschrijvingen in de Satellite-klasse hebben voorrang boven inschrijvingen in andere
klassen.
Het ME en VE van de Satellite-klasse dienen te worden gespeeld volgens het afvalsysteem.
Het minimum prijzengeld bedraagt:
ME en VE:
1e prijs € 120 en 2e prijs € 80;
MD en VD en GD:
1e prijs € 120 en 2e prijs € 80 (per paar).
In het aankondigings-/inschrijfformulier (AF/IF) dient de hoogte van de eerste en de tweede
prijs te worden vermeld.

b.
c.
d.
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e.

f.
g.

Bij toernooien die een prijzengeld beschikbaar vanaf € 1000 worden NRB punten toegekend
behorende bij rang 11 zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst
Badminton.
Indien een toernooi in 2011 minimaal het volgende aan prijzengeld beschikbaar stelt zullen
voor dat toernooi NRB punten worden toegekend behorende bij rang 10 zoals vastgelegd in
de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton:
ME en VE
1e prijs € 250 en 2e prijs € 150
MD en VD en GD:
1e prijs € 250 en 2e prijs € 150 (per paar).
De LCW is gerechtigd bij buitenlandse deelname dispensatie te verlenen voor het na de
loting vervangen van spelers, overeenkomstig de General Competition Regulations van de
BWF.
De toernooiorganisator dient deze dispensatie tijdig aan te vragen als bekend is dat er een
buitenlandse delegatie deelneemt aan het toernooi.
Inzake de deelneming van buitenlandse spelers worden geen beperkende voorwaarden
opgelegd.
Wijziging loting: indien in een onderdeel van de Satellite-klasse twee van de vier
geplaatsten 1 tot en met 4 wegvallen én deze weggevallen geplaatsten in dezelfde helft van
het speelschema voorkomen, wordt als volgt gehandeld: de laagst geplaatste overblijvende
deelnemer neemt de plaats in van de hoogst geplaatste weggevallen deelnemer. De
wijziging is mogelijk zolang nog geen partij in het desbetreffende onderdeel is begonnen.

3.

Inschrijfgeld

a.
b.
c.

Het inschrijfgeld per vereniging bedraagt: € 250.
In het geval dat het toernooi wordt geannuleerd, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
De kosten voor de referee en twee scheidsrechters zijn bij het inschrijfgeld inbegrepen.

4.

Verplichtingen toernooiorganisatoren

a.

Op zowel het AF als een eventueel affiche dient in grote opmaak te worden vermeld: "deel
uitmakend van 'naamsponsor' Satellite Circuit"
Op het AF dient het kledingreglement (zie 8.c) te worden vermeld.
De deelnemende verenigingen moet jaarlijks voor 1 september hun deelname voor het
volgende jaar aan de LCW bevestigen via wz@badminton.nl. Hierbij moet ook worden
aangegeven wie de contactpersoon is.

b.
c.
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d.
e.

f.
g.

h.

i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

De toernooiorganisator dient een toernooiboekje/programmablad uit te geven. Hierin
dient het programma (in ieder geval wedstrijd- en tijdschema) te worden opgenomen.
Uiterlijk één week voor de aanvang van het toernooi dient door de toernooiorganisator een
uitgebreid persbericht aan de regionale pers te worden gezonden, met een afschrift naar
het Bondsbureau (wz@badminton.nl). Badminton Nederland zorgt vervolgens voor
verzending naar ANP en Teletekst.
De toernooiorganisator dient gebruik te maken van de Badminton Toernooi Planner (BTP)
en de toernooigegevens te publiceren op toernooi.nl, met inachtneming van punt 4i.
Het wedstrijdschema en de uitslagen dienen direct nadat deze bekend zijn geworden per email, telefonisch of per fax te worden doorgegeven aan Teletekst; dit geldt voor alle
Satellite onderdelen vanaf de halve finales.
Tijdens het toernooi moeten de uitslagen per speelronde middels een up-date
gepubliceerd worden op toernooi.nl middels de BTP.
Direct na afloop van het toernooi dienen de uitslagen van de halve finales en finales
telefonisch aan de Datawire Sportredactie (vervangt ANP Sportredactie) te worden
doorgegeven.
Uiterlijk op de maandag na het toernooi vóór 09.30 uur dienen binnen te komen op
wz@badminton.nl:
1. de back-up van het toernooiprogramma;
2. een lijst van geaccepteerde spelers die zich na de loting voor een of meer Satelliteonderdelen hebben teruggetrokken, met vermelding van onderdeel, tijdstip, datum
en opgegeven reden van terugtrekking. Deze lijst moet zijn getekend door de referee.
Hiervoor is een standaardformulier terugtrekking door Badminton Nederland
aangeleverd.
Tijdens het toernooi dienen de door de LCW opgestelde tussenstanden van de Satelliteranglijst duidelijk zichtbaar in de speelzaal te worden gepubliceerd.
De toernooiorganisator moet minimaal één paramedisch begeleider tijdens het hele
toernooi ter beschikking stellen.
De verdeling van het prijzengeld van het toernooi moet in de zaal en bij voorkeur op
wedstrijdbord uitgehangen worden.
De voorstelling van de spelers in de finale en de centrale prijsuitreiking na afloop van het
toernooi maken als zodanig integraal deel uit van de Satellite uitstraling.
De toernooiorganisator moet de Badminton Nederland vlag op een zichtbare en centrale
plaats ophangen.
Indien er circuitsponsors zijn, moet de toernooiorganisator de reclameborden en
banners van de circuitsponsors op een zichtbare locatie plaatsen.
Het door Badminton Nederland verstrekte Satellite e-mailadres wordt gebruikt bij de
wederzijdse communicatie tussen Badminton Nederland en de toernooiorganisator.
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q.

t.

De toernooiorganisator stuurt binnen 1 maand na afloop van het toernooi op basis van
eigen bevindingen en door de referee geconstateerde bevindingen een evaluatie van het
toernooi naar afdeling Wedstrijdzaken van Badminton Nederland, wz@badminton.nl.
De toernooiorganisator moet het door Badminton Nederland aangeleverde standaard AF
als basis worden gebruikt voor het AF van het eigen Satellite toernooi.
Het logo van het Satellite Circuit moet door de toernooi organisator op alle reclame- en
of promotie uitingen t.b.v. het toernooi geplaatst worden.
Alle partijen dienen met hetzelfde merk en type shuttle te worden gespeeld.

5.

Inrichting speelzaal

r.
s.

Voor de finalepartijen van de Satellite-onderdelen dient in ieder geval aan de volgende verplichtingen te worden voldaan:
a.
Op de speelbaan dienen aanwezig te zijn:
- een scheidsrechtersstoel,
- twee lijnrechtersstoelen,
- een scorebord,
- twee dan wel vier kledingmandjes,
- een shuttlemandje ,
- meetlat.
b.
Bij deze partijen dienen aanwezig te zijn:
- een bondsscheidsrechter,
- twee lijnrechters, waarvan één het scorebord mag bedienen,
- een bediener van het scorebord (dit mag één van de lijnrechters zijn).
c.
De spelers worden vóór de partij in de gelegenheid gesteld om op een andere baan shuttles
te testen.
d.
Bij aanvang van de partij dienen de spelers en scheidsrechter aan het publiek te worden
voorgesteld.
e.
De halve- en de finalepartijen van de Satellite-onderdelen dienen te worden verspeeld op
vaste speelbanen die het best in het zicht van het publiek liggen. In ieder geval dienen voor
deze partijen voldoende zitplaatsen voor het publiek beschikbaar te zijn met zeer goed zicht
op dit speelveld. De finales in het ME en VE mogen niet tegelijkertijd worden gespeeld.

6.

Plaatsingen en loting

a.

De plaatsing van de Satellite-onderdelen geschiedt door de LCW.
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b.
c.

d.

e.
f.

Ter uitvoering van het plaatsingsadvies dient de backup van het toernooi uiterlijk vier
werkdagen vóór de loting op het Bondsbureau aangeleverd te zijn.
Uiterlijk op de vierde werkdag nadat de back-up op het Bondsbureau is ingekomen deelt
de LCW de plaatsingen per e-mail aan de Satellitecontactpersoon mee.
Plaatsing in de enkelspelen geschiedt op basis van de geldende Nationale Ranglijst
Badminton (NRB) enkelspel. De op een bepaalde datum geldende NRB is de NRB die het
laatst is uitgekomen vóór de desbetreffende datum.
Plaatsing in de dubbelspelen geschiedt op basis van de NRB dubbelspel. Daartoe wordt van
elk dubbel het aantal punten van beide spelers op de ranglijst genomen. Bij een gelijk
aantal punten gaat het dubbel voor waarvan de speler met het hoogste aantal individuele
punten deel uitmaakt.
De loting dient binnen negentien dagen vóór het toernooi plaats te vinden.
Organisatoren zijn verplicht gebruik te maken van de Lotingreferee, zoals beschreven in de
Procedure Lotingreferee.

7.

Informatieverstrekking door de LCW

a.

Na elk toernooi wordt de Satellite-tussenstand op de website van Badminton Nederland
geplaatst.
Op de woensdag voorafgaand aan een toernooi wordt door de LCW een persbulletin
verzonden aan de Datawire Sportredactie en Teletekst.
Op de woensdag voorafgaand aan een toernooi wordt door de LCW aan de desbetreffende
Satellite-contactpersoon toegezonden:
- de totale tussenstand van de Satellite-ranglijst;
- een afschrift van het hierboven genoemde persbulletin;
- standaard formulier van terugtrekking
Aan de organiserende vereniging wordt ter ondersteuning van de organisatie een licentie
op Badminton Nederland-toernooiplanner verstrekt. Deze planner moet door de
organiserende vereniging worden gebruikt.

b.
c.

d.

8.

Verplichting deelnemers

a.

Elke deelnemer verplicht zich tot het inschrijven met een geldig bondsnummer. Inschrijven
kan alleen via www.toernooi.nl.
Een deelnemer die is geaccepteerd voor een Satellite-onderdeel en zich na de sluiting van
de inschrijving terugtrekt krijgt een boete van € 50. Hiervan gaat 80% naar de

b.
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c.
d.

organiserende vereniging en 20% naar Badminton Nederland (administratiekosten). Hiertoe
is een standaardformulier door Badminton Nederland ontwikkeld dat wordt ingevuld door
de toernooileider en ondertekend door de referee.
Een finalist van een Satellite-onderdeel is verplicht de prijsuitreiking van het desbetreffende
onderdeel bij te wonen.
Het is bij de Satellite-toernooien uitsluitend toegestaan in kleding te spelen conform de
Uitvoeringsregeling kleding en reclame bij badmintonwedstrijden.

9.

Puntentelling

a.

Het aantal deelnemers in een onderdeel is gedefinieerd als het aantal deelnemers (spelers
of paren) dat voorkomt op het bij de loting vastgestelde wedstrijdschema.
Uitsluitend aan deelnemers die daadwerkelijk in een partij van het desbetreffende
onderdeel zijn uitgekomen worden punten toegekend.
Het aantal behaalde punten wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel:

b.
c.

Resultaat
Winnaar
runner-up
3/4
5/8
9/16
17/32
33/64

Punten voor Satellite
ranglijst
1520
920
550
360
170
70
30

10.

Opmaken van de ranglijst

a.

De Satellite ranglijst wordt opgemaakt op basis van het aantal behaalde punten. Er wordt
een ranglijst gemaakt voor de onderdelen: ME, VE, MD, VD en GD, waarbij geldt dat de
ranglijsten in de MD, VD en GD ook individuele lijsten zullen zijn; een speler kan dus spelen
met verschillende partners en haalt individueel punten.
Indien twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten behalen, is voor de rangorde
achtereenvolgens beslissend:
- het quotiënt van het behaalde puntenaantal en het aantal gespeelde toernooien;
- het hoogste aantal punten behaald in één toernooi;

b.
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e.

- het lot.
Zo snel mogelijk na het laatste toernooi van het Circuit wordt de Satellite-eindstand op
de website www.badminton.nl gepubliceerd. De nummers 1 tot en met 4 van de
eindranglijst in het enkelspel en de nummers 1 tot en met 6 van de eindranglijst in het
dubbelspel wordt in een schrijven tevens verzocht hun bankrekeningnummer en
sofinummer door te geven aan Badminton Nederland. Overige deelnemers kunnen deze
ranglijst opvragen bij het Bondsbureau of kijken op de internetsite van de Badminton
Nederland.
Eventuele reacties op de in artikel 10.c gepubliceerde ranglijst dienen uiterlijk drie weken
na publicatie op de website schriftelijk in te komen op het Bondsbureau. Drie weken na
bekendmaking van de ranglijst wordt de eindranglijst definitief vastgesteld.
Na vaststelling van de eindranglijst wordt het prijzengeld uitgekeerd.

11.

Prijzengeld eindranglijst Satellite Circuit

c.

d.

Het totale prijzengeld bedraagt: € 4100,00.
Volgens de eindranglijsten van het ME, VE, MD, VD en GD die worden opgemaakt na afloop
van het laatste Satellite-toernooi, wordt het volgende prijzengeld uitgekeerd:
ME en VE :
nummer 1
nummer 2

€ 400,00
€ 300,00

MD, VD, GD (individueel):
nummer 1
€ 200,00
nummer 2
€ 150,00

nummer 3
nummer 4

€ 200,00
€ 130,00

nummer 3
nummer 4

€ 125,00
€ 100,00

nummer 5
nummer 6

€ 70,00
€ 35,00

Op basis van de brief betreffende de eindranglijst van het Satellite Circuit, wordt na
ontvangst van het bankrekening- en sofinummer van de prijswinnaars door Badminton
Nederland het prijzengeld uitgekeerd.

12.

Toelating tot de Nationale Kampioenschappen 2012
De nummers 1 en 2 van beide enkelspelen van de eindranglijst 2011 plaatsen zich
rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van het NK 2012.
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De nummers 3 t/m 8 van de beide enkelspelen van de eindranglijst 2011 van het
Satellite Circuit hebben toegang tot het kwalificatietoernooi van de Nederlandse
Kampioenschappen 2012. Zij hebben daarbij een beschermde status. Daarbij gelden
de volgende regels:
Indien spelers uit de eerste acht van de eindranglijst van het Satellite Circuit
tevens tot het NK worden toegelaten op grond van hun plaats op de Nationale
Ranglijst Badminton (NRB) per 1 december 2011 of als regiokampioen 2011
worden uit de eindranglijst Satellite Circuit aanvullingen genomen tot maximaal
plaats 20 van deze eindranglijst. Er ontstaat dan een geschoonde lijst, die
eventueel ook minder dan acht namen kan bevatten.

13.

Overtredingen en administratieve verzuimen

a.

Overtredingen van deze regeling worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van
het Toernooireglement en het Tuchtreglement.
Het wordt als een overtreding aangemerkt indien een vereniging handelt in strijd met:
- 1. artikel 4.a+b+r [bepalingen en gebruik inzake AF en affiche],
- 2. artikel 4.d
[toernooiboekje],
- 3. artikel 4.f
[verwerken toernooigegevens met programma BTP],
- 4. artikel 4.j
[publiceren tussenstanden],
- 5. artikel 4.k
[paramedisch begeleider],
- 6. artikel 4.m
[finales en prijsuitreiking],
- 7. artikel 4.n+o+s [beschikbaar gestelde vlag, logo en reclame-uitingen]
- 8. artikel 4.t
[zelfde merk en type shuttles]
- 9. artikel 5.a
[materialen],
- 10. artikel 5.c
[shuttles testen],
- 11. artikel 5.d
[voorstellen spelers en SR],
- 12. artikel 5.e
[zitplaatsen publiek],
- 13. artikel 6
[procedure plaatsingen].
Het wordt als een overtreding aangemerkt, indien een speler handelt in strijd met artikel 8
(bijwonen prijsuitreiking, kledingbepalingen).
Het wordt als een administratief verzuim aangemerkt indien een vereniging niet voldoet
aan de verplichtingen volgens:
- 1. artikel 4.e
[tijdige verzending persbericht naar regionale pers en
bondsbureau] ,
- 3. artikel 4.g + h [tijdig doorbellen uitslagen],
- 4. artikel 4.i
[tijdig inzenden backup van het toernooi].

b.

c.
d.
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-

5. artikel 4.l
6. artikel 4.p
7. artikel 4.q

[verdeling prijzengeld],
[e-mailadres]
[tijdig inzenden evaluatie toernooileider]

Toelichting regeling Satellite Circuit 2011
Toelichting op artikel 4 g.
a.
Teletekst zal in principe het wedstrijdschema en de uitslagen vanaf de halve finales publiceren, op voorwaarde dat:
1.
de wedstrijdparingen vanaf de halve finales op zaterdag worden doorgegeven;
2.
op zondag de uitslag van elke partij in de halve finale en finale direct na afloop
wordt doorgegeven.
Teletekst: telefoonnummer: 035 - 6774410, faxnummer: 035 – 6235758, e-mail:
teletekst.sport@nos.nl.
Toelichting op artikel 4 h.
a.
De Datawire Sportredactie geeft de uitslagen van de halve finale en de finale door aan de
landelijke en regionale dagbladen. Daarvoor dienen deze uitslagen uiterlijk op zondag 18.00
uur te worden doorgebeld.
Datawire Sportredactie: telefoonnummer: 036 – 7115101 of 02 of 03 of 04 of 05 aan het
eind, e-mail: uitslagen@datawiresport.nl.
b.
Het verdient aanbeveling om direct na afloop van het toernooi de resultaten te faxen aan:
NOS Sportdesk, faxnummer: 035 – 6774286. Ook is het aan te bevelen deze resultaten te
mailen naar pr@badminton.nl.
Toelichting op artikel 10
a.
Tijdens elk toernooi wordt de tussenstand van de ranglijst duidelijk zichtbaar voor de
deelnemers opgehangen. Voorts dienen de bij de plaatsing gehanteerde NRB op het
toernooi beschikbaar te zijn. Met vragen en opmerkingen kunnen de deelnemers contact
opnemen met het Bondsbureau van Badminton Nederland.

Deze regeling is op 15 november 2010 vastgesteld door het Bondsbestuur.
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