
Reglement Dorpencompette 2018-2019 
(Vastgesteld 29-05-2018)

1. Dit recreateee competteieiteem geldt eoor het ieizoen 2017-2018.

2. Er wordt geipeeld eolgeni het rallepoint ieiteem.

3. Er worden 7 weditrijden geipeeld: t.w. 2 GD, 1 DD, 1 HD, 1 DE, en 1HE.+ 1 GD ean de ipeleri, die 
geen enkel ipelen ( m.u.e. bleiiure omitandigheden)

4. Een team beitaat uit max. 6 ipeleri (3 heren en 3 damei), waarbij het ean belang ii dat degene 
die het enkelipel ipeelt ook nog één andere ipelioort moet ipelen. 

5. De speler mag niet teeeni eaite ipeler zijn in een team ean een andere badmintoncompette.
Echter, indien de iterkte gelijkwaardig ii, mag er eanuit de bond maximaal 3 x worden ingeeallen 
en eanuit de Dorpencompette maximaal 3 x in de diitrict of andere compette.

        Inealleri dienen onderaan op het formulier te worden geichreeen en ali akkoord gegeeen door   
        de tegenitander.

6. De indieiduele deelnemer mag ilechti uitkomen eoor één eereniging, waarbij het nieeau pait in 
het team en oeereenkomt met de poule waarin geipeeld wordt.
Indien een ipeler lid ii ean twee eerenigingen mag hij uitkomen eoor de ene eereniging en bij de 
andere eereniging 3 maal per ieizoen ineallen.

7. De gemengd dubbeli dienen uit minimaal 4 eerichillende perionen te beitaan. 2 Heren en 2 
damei.

8. Alle weditrijden worden geipeeld om 2 gewonnen ieti. Elke iet gaat tot 21 punten.                        
In de derde iet wordt er gewiiield ean ipeelhelf bij 11 punten. Vanaf de itand 20-20 wint 
degene, die het eerit 2 punten eooriprong heef behaald. 
Bij de itand 29-29 wint degene die het 30e punt icoort

9. Er dient zoeeel mogelijk een icheidirechter aanwezig te zijn (met telblok).

10. Voor iedere gewonnen iet wordt  1 wedstrijdpunt toegekend. 
Voor iedere gewonnen weditrijd in drie sets krijgt de winnaar 2 punten en de eerliezer 1 punt. 
Dit betekent maximaal 14 punten per uitwiiieling. De einditand wordt bepaald door het totaal 
behaalde aantal weditrijdpunten uit en thuii. De tegengeicoorde punten worden niet 
meegenomen. Indien het gelijk ii telt de onderlinge weditrijd. Indien dit ook gelijk ii wordt de 
einditand bepaald door het aantal tegengeicoorde punten.
Indien alle weditrijden gewonnen worden ii het betrefende team iowieio kampioen ook al laat 
de puntentelling dat niet zien.

11. De thuiiipelende en dui onteangende eereniging zorgt eoor het weditrijdformulier.

12. Het weditrijdformulier wordt door thuiiipelende eereniging zo ipoedig online ingeeuld eia 
www.dorpencompette.bobarti.nl en dan kiezen eoor de opte  ieniorenn.

13. Maandelijki zal de itand aan de eereniging doorgemaild worden.

14. Alle deelnemeri zijn eoor aaneang ean de compette in het bezit ean een eolledig 
weditrijdrooiter.

15. Iedere weditrijd dient op tjd, eolgeni het weditrijdrooiter geipeeld te worden. Wordt een 
weditrijd afgezegd, eerzet etc en wordt uiteindelijk niet geipeeld, dan geldt de eerite afzegging. 
D.w.z., dat het betrefende team in dat geeal de weditrijd met 0-14 eerlieit. Mocht het niet 
lukken om iamen tot een andere datum te komen dan kan in goed oeerleg tuiien beide partjen 
aan een ieder 7 punten worden toegekend. De weditrijdleiding dient hierean op de hoogte 
geiteld te worden. Een niet geipeelde weditrijd die leidt tot promote of degradate, moet 
alinog geipeeld worden deinoodi na het afiluitend toernooi.

http://www.dorpencompetitie.bobarts.nl/


16. Bij bleiiure mag het reiterende deel ean de weditrijd in goed oeerleg uitgeipeeld worden. 
Echter de weditrijd wordt op het formulier ingeeuld ali zijnde eerloren door de gebleiieerde 
ipeler(i). De oeerige wedstrijden ean de uitwiiieling mogen afgeipeeld worden door een 
reiereeipeler of iemand anderi ean datzelfde team. Een dame mag hierbij ineallen eoor een 
heer, maar een heer niet eoor een dame. Alle weditrijden, die niet geipeeld worden zijn 
gewonnen door de tegenpartj. In geeal ean een bleiiure in de 2e iet wordt de weditrijd eerloren
met 2-0 of 2-1.   

17. Iedere eereniging zorgt zelf middeli zijn/haar contactperioon eoor eeentuele afmelding, 
eereanging etc. 

18. Er moet geipeeld worden met een eait team. Voor aaneang ean de weditrijd moeten beide 
teami compleet zijn en kan er niet geiwitcht worden met ipeleri uit eerichillende poulei. 
Eeentuele inealleri moeten paiien binnen de poule en mogen niet uit een hogere poule komen.

19. Er wordt geipeeld met Yonex ilow/groene ihuttlei.  In oeerleg tuiien beide eerenigingen mag 
met blauwe ihuttlei geipeeld worden. Keuze eoor de groene ihuttle ii bindend.
Iedere eereniging zorgt zelf, dat er bij de thuiiweditrijd groene of eeentuele blauwe ihuttlei zijn.

20. In alle geeallen waarin dit reglement niet eoorziet beiliit de eergadering

Mill, 23-01-2018
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