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1. Categorieën

Miniemen  (2010 + 2009)  jongens - meisjes

Cadetten  (2008 + 2007)  jongens - meisjes

Scholieren  (2006 + 2005 + 2004) jongens - meisjes

2. Deelname

2.1 Het aantal deelnemers wordt provinciaal bepaald.

2.2 Op elke speeldag streven we naar een zo groot mogelijk aantal wedstrijden voor elke 
deelnemer.

2.3 Eventueel kunnen 2 tornooien naast elkaar georganiseerd worden: 1 voor aangeslo-
tenen en 1 voor niet aangeslotenen.

3. Materiaal

Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een racket en voldoende shuttles.

4. Wedstrijdreglement

4.1 De wedstrijdformule is afhankelijk van het aantal inschrijvingen: vb. poulesysteem 
gevolgd door rechtstreekse uitschakeling.

4.2 De opslag wordt altijd onderhands gegeven.
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4.3 Puntentelling

Een set speelt men naar 21 of 15 punten naargelang het aantal deelnemers (zowel 
jongens als meisjes) volgens het rally-point systeem. De partij die een rally wint, 
scoort een punt. Bij 20-20 moet je doorspelen tot een verschil van 2 punten. Bij 30 
stopt de set dwz. Indien de set doorgaat tot 29-29 wint diegene die het volgende 
punt scoort.  
Het aantal sets wordt in het begin van het tornooi bepaald, naargelang het aantal 
deelnemers.

4.4 Enkelspel

•	 De service moet vanuit het rechter serveervak worden geslagen, respectievelijk 
in het rechter serveervak worden ontvangen, bij het begin van de set en als de 
serveerder een even aantal punten heeft gescoord in de desbetreffende set.

•	 De service moet vanuit het linker serveervak worden geslagen, respectievelijk 
in het linker serveervak worden ontvangen, als de serveerder een oneven aantal 
punten heeft gescoord in de desbetreffende set.

4.5 Dubbelspel

•	 In het dubbelspel is er nog maar 1 opslagbeurt.

•	 Alleen bij je eigen service wissel je van serveervak als je een punt maakt.

•	 Een speler van de serverende partij moet vanuit het rechter serveervak serveren 
bij de start van de wedstrijd of bij een even aantal punten in de desbetreffende 
set.

•	 Een speler van de serverende partij moet vanuit het linker serveervak serveren 
wanneer de serverende partij een oneven aantal punten heeft gescoord in de 
desbetreffende set.

•	 De speler van de ontvangende partij die het laatst geserveerd heeft, ontvangt in 
hetzelfde serveervak van waaruit hij het laatst serveerde. 

•	 Eén van beide spelers van de partij die een game wint, mag in de volgende game 
als eerste serveren, evenzo mag van de verliezende partij één van beide spelers 
verkiezen om te ontvangen in de volgende set.

SERVEERVAK ENKELSPEL SERVEERVAK DUBBELSPEL

SPEELVLAK ENKELSPEL SPEELVLAK DUBBELSPEL
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5. Rangschikking

•	 De winnaar krijgt 1 punt ; de verliezer 0 punten.

•	 Bij gelijke puntenstand tussen 2 deelnemers telt de onderlinge uitslag.

•	 Bij gelijke puntenstand tussen 3 of meer deelnemers geldt het volgende:

 1. het setsaldo (= aantal sets voor – het aantal sets tegen) van de  
               gelijkgerangschikte spelers indien er gespeeld wordt naar meer dan 1 set;

 2. het puntensaldo (= aantal punten voor - aantal punten tegen) van de 
               gelijkgerangschikte spelers;

 3. het grootst aantal gewonnen punten.

Meer info op www.badmintonvlaanderen.be


