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Addendum C320
Voor de competitie van de provincie Antwerpen
PROVINCIALE BADMINTONVERENIGING ANTWERPEN vzw
_____________________________________________________________________

Artikel 1: Speelgerechtigdheid bij de volwassenencompetitie
Lid 1: Om te bepalen of een speler in een bepaalde ploeg speelgerechtigd is, wordt alleen rekening
gehouden met het klassement dat de speler heeft op de datum dat de index bepaald wordt. Deze
datum wordt vastgelegd op 15 mei.
Lid 2: Voor de herencompetitie is het hoogste klassement van enkel of dubbel van de speler
bepalend of hij speelgerechtigd is of niet.
Lid 3: Voor de gemengde competitie is het hoogste klassement van één van de drie disciplines, nl.
enkel, dubbel dames of heren en dubbel gemengd, bepalend of hij/zij speelgerechtigd is of niet.
Lid 4: Voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler gelden dezelfde sancties als artikel
44 van de C320 (zie onderaan).
Artikel 2: Laatste afdeling bij de herencompetitie
Lid 1: De laatste afdeling bij de herencompetitie wordt voorbehouden aan D-spelers. De maximale
index van de ploegen in deze afdeling is dus 8. Elke ploeg met een index van 8 kan in deze afdeling
vrij inschrijven zonder rekening te houden met de resultaten van vorig seizoen, uitgezonderd de
kampioen(en). Alleen bij de ploeg met volgnummer 1H mag iedereen, ongeacht het klassement,
deelnemen, uitgezonderd de basisspelers van de ploegen in dezelfde afdeling.

Lid 2: Als er bij de basisploeg van de kampioenen min 3 spelers dezelfde zijn als tijdens het
voorgaande seizoen, moeten deze een afdeling hoger spelen. Bij aanvraag kunnen ze nog een
afdeling hoger spelen. Indien slechts 2 of minder spelers gelijk zijn, mag de ploeg in de laatste
afdeling blijven.
Lid 3: Er zijn geen dalers.
Lid 4: Bij onvoldoende inschrijvingen kan deze afdeling samengevoegd worden met de voorlaatste
afdeling.
Artikel 3: Voorlaatste afdeling bij de herencompetitie
Lid 1: De voorlaatste afdeling bij de herencompetitie wordt voorbehouden aan C2 en D-spelers. De
maximale index van deze ploegen is dus 16. Elke ploeg met een index van 16 kan in deze afdeling
vrij inschrijven zonder rekening te houden met de resultaten van vorig seizoen, uitgezonderd de
kampioen(en). Alleen bij de ploeg met volgnummer 1H mag iedereen, ongeacht het klassement,
deelnemen, uitgezonderd de basisspelers van de ploegen in dezelfde afdeling.

Lid 2: Het klassement van de spelers is ten hoogste C2 voor enkel en dubbel heren.
Lid 3: Als er bij de basisploeg van de kampioenen min 3 spelers dezelfde zijn als tijdens het
voorgaande seizoen, moeten deze een afdeling hoger spelen. Indien slechts 2 of minder spelers
gelijk zijn, mag de ploeg in de voorlaatste afdeling blijven.
Lid 4: Er zijn geen dalers.
Lid 5: Bij onvoldoende inschrijvingen kan deze afdeling samengevoegd worden met één afdeling
hoger.
Artikel 4: Laatste afdeling bij de gemengde competitie
Lid 1: De laatste afdeling bij de gemengde competitie wordt voorbehouden aan C2 en D-spelers.
De maximale index van deze ploegen is dus 8. Elke ploeg met een index van 8 kan in deze afdeling
vrij inschrijven zonder rekening te houden met de resultaten van vorig seizoen, uitgezonderd de
kampioen(en). Alleen bij de ploeg met volgnummer 1G mag iedereen, ongeacht het klassement,
deelnemen, uitgezonderd de basisspelers van de ploegen in dezelfde afdeling.

Lid 2: Het klassement van de spelers is ten hoogste C2 voor enkel, dubbel heren of dames en
gemengd.
Lid 3: Als er bij de basisploeg van de kampioenen min 3 spelers dezelfde zijn als tijdens het
voorgaande seizoen, moeten deze een afdeling hoger spelen. Indien slechts 2 of minder spelers
gelijk zijn, mag de ploeg in de laatste afdeling blijven.
Lid 4: Er zijn geen dalers.
Lid 5: Bij onvoldoende inschrijvingen kan deze afdeling samengevoegd worden met één afdeling
hoger.
Artikel 5: Damescompetitie
Lid 1: Voor deze competitie zijn er geen aanpassingen.

Uittreksel uit C320:
Artikel 44. SANCTIES
1. Een club die een speler opstelt die niet aan de in voorgaande artikels 40 tot en met 43
vernoemde
voorwaarden voldoet, wordt voor iedere ontmoeting waaraan deze speler deelneemt,
gesanctioneerd met 30 boetepunten.
2. Volgende wedstrijden worden verloren met forfaitcijfers:
 de wedstrijden gespeeld door de bewuste speler(s);
 de wedstrijden in dezelfde discipline als en volgend op de wedstrijd(en) gespeeld door de
bewuste speler(s).

