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Het reglement voor de provinciale seniorencompetitie staat volledig los van alle andere bestaande
reglementen voor de volwassenen- en/of jeugdcompetitie. Nochtans wordt elke wedstrijd gespeeld volgens
het door het IBF opgelegde telsysteem.
Artikel 1: DOEL VAN DE COMPETITIE
De competitie heeft tot doel de senioren onderling tegen elkaar te laten spelen, op zodanige wijze dat
iedereen die deelneemt, een aangename ontmoeting onder leeftijdsgenoten kan betwisten. Bovendien
verlopen de ontmoetingen in een vriendschappelijke sfeer.
Artikel 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Zowel recreanten als competitiespelers worden toegelaten op voorwaarde dat zij lid zijn van een bij de
Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen (PBA) in regel zijnde club. Het PBA bestuur kan ook ploegen uit
andere Vlaamse provincies of de LFBB toelating verlenen om eveneens deel te nemen, mits zij voldoen aan
volgende voorwaarden:



er mag in hun provincie of landsgedeelte geen gelijkaardige competitie bestaan;
ze kunnen slechts deelnemen zolang zij geen plaatsen innemen van PBA spelers.

In de loop van de maanden april/mei zal de PBA verantwoordelijke het inschrijfformulier aan de clubs
overmaken. Om tijdig de nodige speeldagen bij de zaaleigenaar te kunnen aanvragen dient dit formulier vóór
de opgegeven datum bij de PBA verantwoordelijke toe te komen. Om een vlotte communicatie te bereiken
tussen de verschillende deelnemende ploegen en de PBA verantwoordelijke wordt gevraagd dit per e-mail
over te maken. De inschrijvingen worden voor ontvangst bevestigd. Als een ploeg geen bevestiging van
ontvangst heeft gekregen, is de ploeg niet ingeschreven.
Artikel 3: SOORTEN COMPETITIES
3.1

Er wordt bij voldoende inschrijvingen een heren-, dames- en gemengde competitie georganiseerd.

3.2

Zowel in de heren als damescompetitie worden 6 dubbelspelen betwist:
wedstrijd 1:
wedstrijd 2:
wedstrijd 3:
wedstrijd 4:
wedstrijd 5:
wedstrijd 6:
e

eerste
tweede
eerste
tweede
derde
vierde

HD/DD ploeg A
HD/DD ploeg A
HD/DD ploeg A
HD/DD ploeg A
HD/DD ploeg A
HD/DD ploeg A

tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen

eerste
tweede
tweede
eerste
derde
vierde

HD/DD ploeg B
HD/DD ploeg B
HD/DD ploeg B
HD/DD ploeg B
HD/DD ploeg B
HD/DD ploeg B

e

Bij de 5 en 6 wedstrijd moet de samenstelling van de ploegen gewijzigd worden t.o.v. de samenstelling
e
e
voor de wedstrijden 1-3 en 2-4. Indien een ploeg uit 5 of 6 spelers is samengesteld, mogen de 5 en 6
speler aantreden in de wedstrijden 3 tot en met 6 op voorwaarde dat een koppel geen tweemaal tegen
hetzelfde koppel uitkomt.
3.3

In de gemengde competitie wordt als volgt gespeeld:
wedstrijd 1:
wedstrijd 2:
wedstrijd 3:
wedstrijd 4:
wedstrijd 5:
wedstrijd 6:

eerste
tweede
eerste
tweede

HD ploeg A
DD ploeg A
GD ploeg A
GD ploeg A
GD ploeg A
GD ploeg A

tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen

eerste
tweede
tweede
eerste
e

HD ploeg B
DD ploeg B
GD ploeg B
GD ploeg B
GD ploeg B
GD ploeg B
e

Indien een gemengde ploeg uit 5 of 6 spelers is samengesteld, mogen de 5 en 6 speler naar keuze worden
ingeschakeld met dien verstande dat een gemengd koppel niet twee keer tegen hetzelfde gemengd koppel
mag aantreden.
3.4
Indien er niet voldoende ploegen zijn om een volwaardige damesreeks te organiseren, is het
toegestaan om damesploegen te laten meespelen in de herencompetitie.
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Artikel 4: SAMENSTELLING DER PLOEGEN
Een ploeg wordt gevormd door minimum 4 spelers. Zij mag echter 5 tot 6 spelers bevatten (zie 3.2 en 3.3).
4.1
Aangezien niet iedere club over voldoende senioren beschikt, kunnen er ploegen samengesteld
worden met spelers behorende tot éénzelfde club of behorende tot meerdere clubs. Alle deelnemers moeten
echter over een geldige lidkaart van Badminton Vlaanderen of LFBB beschikken.
4.2
De naam van de deelnemende ploeg hoeft niet noodzakelijk de naam van de club te zijn. Ook
andere benamingen zijn toegelaten. Dit is vooral bedoeld voor ploegen die samengesteld zijn uit spelers van
verschillende clubs.
4.3
Indien in een ploeg om eender welke reden een speler tijdelijk ontbreekt, mag deze plaats opgevuld
worden door:
 een speler die als reserve staat ingeschreven;
 een speler behorende tot een andere ploeg die op dat ogenblik vrij van competitie is.
De speler die een ontbrekende speler vervangt, moet niet noodzakelijk behoren tot dezelfde club als de
ontbrekende. Hij/zij mag ten hoogste hetzelfde klassement in de betreffende discipline bezitten als de
persoon die hij/zij vervangt. In de gemengde seniorencompetitie wordt voor alle wedstrijden van een
ontmoeting het gemengd klassement gebruikt; in de dames- en herencompetitie het dubbel klassement.
De ploegkapitein zelf zal er steeds voor zorgen dat er een vervanger wordt gezocht voor de ontbrekende
speler in zijn ploeg.
4.4
Individuele spelers kunnen eveneens inschrijven bij aanvang van de competitie. De PBA
verantwoordelijke zal deze individuele spelers toevoegen aan onvolledige ploegen of indien mogelijk met
hen een nieuwe ploeg samenstellen.
4.5
Spelers die niet steeds vrij zijn en toch deze competitie wensen te spelen, mogen zich steeds als
reserve opgeven bij de PBA verantwoordelijke.
4.6
De volgens 4.5 ingeschreven spelers en de volgens 4.4 niet aan een ploeg toegevoegde spelers
zullen genoteerd worden op een reservelijst die bij aanvang van de competitie aan de ploegkapiteins zal
bekend gemaakt worden. Deze lijst zal ook in de infomap (zie 9.2) beschikbaar zijn.
Artikel 5: TOEGELATEN LEEFTIJD
5.1
Om deel te nemen aan de seniorencompetitie moet men 35 jaar zijn op de dag van deelname aan
de competitie.
5.2
Indien er in éénzelfde discipline minimum 4 ploegen zijn samengesteld met allen spelers van 45 jaar
en ouder zullen deze in een afzonderlijke reeks worden ingedeeld.
Artikel 6: PLAATS VAN DE COMPETITIE & SHUTTLES
6.1
Sporthal
De competitie wordt betwist in een door de PBA afgehuurde sporthal op vooraf bepaalde zaterdagen. De
huurprijs van deze zaal moet volledig door alle deelnemende ploegen gedragen worden.
6.2
In uitzonderlijke omstandigheden kan de PBA verantwoordelijke toestemming verlenen om een
ontmoeting in een andere zaal te betwisten mits naleving van de in punt 7.3 voorziene maatregel.
6.3

Shuttles

6.3.1 De competitie wordt in de hoogste afdeling betwist met goedgekeurde veren shuttles. In de laagste
afdeling wordt met goedgekeurde synthetische shuttles gespeeld. Indien de spelers in die reeks echter
overeenkomen om hun ontmoeting eveneens met veren shuttles te spelen, is dit toegestaan, op voorwaarde
dat alle tot die ontmoeting behorende wedstrijden met veren shuttles worden gespeeld. In de overige
afdelingen mag de thuisploeg bepalen of met goedgekeurde veren of synthetische shuttles gespeeld wordt.
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6.3.2

De ploeg die als thuisploeg fungeert, levert de shuttles voor de ganse ontmoeting.

6.3.3 Als in de herencompetitie een damesploeg deelneemt, mag deze laatste voor de thuiswedstrijden
kiezen met welke shuttles gespeeld wordt.
Artikel 7: BIJDRAGE VOOR DEELNAME
7.1
Zoals in 6.1 wordt gesteld dienen alle ploegen de kosten van de zaalhuur te dragen. Jaarlijks zal
door de Raad van Bestuur van de PBA de te betalen som per ploeg worden vastgesteld, afhankelijk van de
gemaakte onkosten.
7.2.

In de loop van de heenronde wordt een factuur opgemaakt voor het ganse seizoen.

7.2.1 Indien één of meerdere ploegen zijn samengesteld uit vaste spelers behorende tot één club, wordt
deze factuur overgemaakt aan de betreffende club.
7.2.2 Indien een ploeg is samengesteld uit spelers behorende tot meerdere clubs zal de factuur
overgemaakt worden aan de ploegkapitein. Deze wordt verzocht het verschuldigde bedrag bij zijn/haar
medespelers in te zamelen en globaal aan de PBA penningmeester over te maken.
7.2.3 Niet betaling van het verschuldigde bedrag vóór de vooropgestelde datum kan uitsluiting van verdere
deelname aan de competitie tot gevolg hebben.
7.3
Het wegens uitzonderlijke omstandigheden verlenen van toestemming om een voorziene ontmoeting
elders te betwisten dan in de door de PBA afgehuurde sporthal (zie 6.2) heeft geen vermindering van het
verschuldigde bedrag tot gevolg.
7.4
Indien een ploeg forfait geeft voor een ontmoeting, heeft dit eveneens geen vermindering van het
verschuldigde bedrag tot gevolg.
7.5
De in 7.3 en 7.4 voorziene maatregelen zijn noodzakelijk aangezien een gemeenschappelijke zaal
wordt afgehuurd om alle ontmoetingen aldaar te laten betwisten.
Artikel 8: SAMENSTELLING DER REEKSEN EN KALENDER
8.1
Indien er veel ploegen inschrijven, zullen de reeksen zodanig worden samengesteld dat het aantal
ontmoetingen binnen aanvaardbare normen kan gehouden worden. Deze samenstelling zal ook zodanig
gebeuren dat de sterke en minder sterke ploegen elk in afzonderlijke reeksen worden ingedeeld.
8.2
De kalender zal door de PBA verantwoordelijke worden samengesteld in de maand juni, zodat deze
in juli aan de deelnemende ploegkapiteins of verantwoordelijken kan bezorgd worden.
Artikel 9: VERLOOP VAN EEN SPEELDAG
Aangezien de PBA verantwoordelijke niet steeds in de mogelijkheid verkeert om tijdens de speeldagen
aanwezig te zijn, is onderstaande werkwijze van toepassing.
9.1
De ploegkapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het invullen van het
ontmoetingsformulier van zijn/haar ontmoeting. De namen van alle spelers van beide ploegen voor alle te
spelen wedstrijden moeten in de juiste volgorde op het ontmoetingsformulier ingevuld zijn vóór aanvang van
de eerste wedstrijd.
9.2
Alle ontmoetingsformulieren van dezelfde speeldag bevinden zich in een omslag die bezorgd wordt
door de PBA verantwoordelijke of zijn vervanger. Deze formulieren zijn gesorteerd per aanvangsuur. Naast
deze formulieren zijn er ook een infomap, onderleggers en schrijfmateriaal voorzien. De infomap bevat: een
voorwoord, het seniorencompetitiereglement, de kalender, een lijst met reservespelers indien beschikbaar,
de terreinnummering in de zaal, wie waar speelt en verzekeringspapieren voor leden van Badminton
Vlaanderen.
9.3
Als door onvoorziene omstandigheden de PBA verantwoordelijke of zijn vervanger niet aanwezig
kan zijn met de ontmoetingsformulieren van die dag, houden de ploegkapiteins van de thuisploegen de
Uitgave d.d. 22/4/2016

PBASeniorencompetitiereglement2016.doc

PBA – Seniorencompetitie / 6
wedstrijden en uitslagen zelf bij. Zij bezorgen deze binnen drie dagen aan de PBA verantwoordelijke per
mail, brief of telefoon. De PBA verantwoordelijke verwerkt de uitslagen na bevestiging door de bezoekende
ploegen.
9.4

Na de ontmoeting wordt het witte formulier terug in de omslag gestoken.

9.5
Door de PBA verantwoordelijke worden alle uitslagen verwerkt en de rangschikking opgemaakt,
waarna alles gepubliceerd wordt. Via onze website of de infobrief kan iedereen de kalender, uitslagen en
rangschikking raadplegen.
Artikel 10: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Bij niet-beëindigde wedstrijden (bv. door tijdsgebrek) en onvoorziene omstandigheden zal de PBA
verantwoordelijke, afhankelijk van de omstandigheden, beslissen wat de uitslag van de ontmoeting is.
Artikel 11: RANGSCHIKKING, TROFEEËN EN AFSLUITING VAN SEIZOEN
Aan het einde van de competitie wordt een eindrangschikking opgemaakt.
11.1

Per ontmoeting worden aan de ploegen ontmoetingspunten toegekend:
 een ploeg die de meeste wedstrijden wint, behaalt 2 ontmoetingspunten;
 bij gelijke stand behaalt elke ploeg 1 ontmoetingspunt;
 een ploeg die de minste wedstrijden wint, behaalt 0 ontmoetingspunten.

11.2
Per reeks/afdeling wordt er een algemene rangschikking opgemaakt van de in de reeks/afdeling
ingedeelde ploegen op basis van volgende criteria (in aflopende volgorde):
 het totaal aantal behaalde ontmoetingspunten;
 het totaal aantal gewonnen ontmoetingen;
 het saldo van de wedstrijden (aantal gewonnen wedstrijden – aantal verloren wedstrijden);
 het saldo van de games (aantal gewonnen games – aantal verloren games);
 het saldo van de punten (aantal gewonnen punten – aantal verloren punten).
11.3
Indien twee of meerdere ploegen alzo op dezelfde plaats eindigen, worden enkel de onderlinge
ontmoetingen in rekening gebracht volgens de voorwaarden van lid 2, ten einde de onderlinge volgorde te
bepalen. Bij gelijkheid zal het lot een winnaar aanduiden.
11.4

Een ontmoeting verliezen met forfait betekent dat de tegenstander deze ontmoeting wint met:
Wedstrijden: 6 – 0
Games: 12 – 0
Punten: 252 – 0
Een wedstrijd verliezen met forfait betekent dat de tegenstander deze wedstrijd wint met:
Wedstrijd: 1 – 0
Games: 2 – 0
Punten: 42 – 0

11.5
Op het einde van ieder seizoen wordt door de PBA verantwoordelijke een nieuwe competitie
samengesteld. Het als eerste of laatste eindigen in een reeks betekent niet de betreffende ploeg in een
hogere of lagere reeks wordt opgesteld. Door nieuwe ploegen of ploegen die zich terugtrekken uit de
competitie, kan het gebeuren dat een ploeg die als eerste eindigde toch niet in een hogere reeks geplaatst
wordt, of de laatste van een reeks toch in dezelfde reeks blijft. Dit gebeurt echter steeds na consultatie van
de betreffende ploegen door de PBA verantwoordelijke.
11.6
Aan de 4 basisspelers van de winnende ploegen worden na het opmaken van de eindrangschikking
trofeeën overhandigd.
Indien de mogelijkheid het toelaat zal de laatste speeldag van de competitie afgesloten worden met een
koud buffet, gevolgd door een gezellig samenzijn met muziek en dansgelegenheid. Voor deelname hieraan
zal een democratische bijdrage gevraagd worden. Het aperitief en de muziek worden door de PBA aan de
aanwezigen aangeboden. Elke deelnemer is welkom met partner, familie en vrienden.
De door de PBA ter beschikking gestelde trofeeën worden tijdens dit gezellig samenzijn overhandigd.
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