Voor de zeventiende keer wordt het Jeugdtoernooi van Conquesto
georganiseerd, op zaterdag 3 juni 2017 op 11 banen in de sporthal NoordWesterhal aan de Buytenparklaan 6 te Zoetermeer.
Toernooileider Hans de Kievit, 06-30650820
Secretariaat

Marije Ronteltap, 06-23187167
E-mail: jeugdtoernooi@conquesto.nl

TOERNOOIBEPALINGEN
ALGEMEEN
1. Het toernooi is goedgekeurd door BNL. Het wordt gespeeld volgens het toernooi- en
wedstrijd reglement en de algemene bepalingen van BNL.
2. De toernooicommissie heeft het recht die maatregelen te treffen, die zij in het belang van
het toernooi acht.
SPECIFIEKE BEPALINGEN
1. Speelgerechtigheid
Gerechtigd tot deelname zijn degenen, die:
 lid zijn van Badminton Nederland;
 op 31 december 2016 nog geen 19 jaar zijn.
2. Wedstrijdsysteem
Het ENKELSPEL en het MANNEN- en VROUWENDUBBELSPEL wordt gespeeld volgens
POULE/AFVALSYSTEEM, zodat je in ieder geval meerdere partijen speelt in deze
onderdelen. Het GEMENGD DUBBELSPEL wordt volgens AFVALSYSTEEM gespeeld.
3. Speelsterktes
In de seniorencompetitie niet hoger dan regiocompetitie hebben gespeeld (categorie 6, zie
hiervoor de uitvoeringsregeling richtlijnen voor het organiseren van toernooien op de
reglementenpagina van BNL, pagina 4. Of niet meer dan 626 punten op de nationale ranglijst
van BNL).
Er wordt gespeeld in 5 leeftijdsgroepen:
U-19: zij, die geboren zijn op of na 01-01-1998
U-17: zij, die geboren zijn op of na 01-01-2000
U-15: zij, die geboren zijn op of na 01-01-2002
U-13: zij, die geboren zijn op of na 01-01-2004
U-11: zij, die geboren zijn op of na 01-01-2006
Dit betekent dat ook de spelers van een badminton academy of badmintonschool gewoon in
een leeftijdsklasse mogen inschrijven.
4. Inschrijvingen
 Je kunt inschrijven voor maximaal 2 verschillende onderdelen in je leeftijdsgroep, of een
hogere. Je accepteert hierbij de kans meerdere partijen achter elkaar te moeten spelen.
 Bij dubbelspelen dien je in te schrijven in de hoogste leeftijdsgroep van de beide
partners.
 Bij een inschrijving van 4 of minder deelnemers in een onderdeel behoudt de
toernooicommissie zich het recht voor dit onderdeel met hetzelfde onderdeel in een
andere leeftijdsgroep samen te voegen. Dit zonder vooraf overleg met de deelnemers.
 Een inschrijving voor een dubbelspel is pas geldig op het moment dat van beide partners
een inschrijving is ontvangen. Deelnemers die niet over een partner beschikken, maar
wel dit onderdeel willen spelen, kunnen ‘WANTED’ bij hun inschrijving aangeven. De
toernooicommissie zal dan trachten, in de gewenste leeftijdsgroep, een partner te vinden.
 De inschrijving sluit zaterdag 20 mei 2017, of zoveel eerder als het maximum van ca.
225 partijen is bereikt.
 Individueel inschrijven is ALLEEN mogelijk via http://badmintonnederland.toernooi.nl of
www.toernooi.nl
 Collectieve inschrijvingen kunnen voor 20 mei 2017 gezonden worden aan:
M. Ronteltap, E-mail: jeugdtoernooi@conquesto.nl
5. Speeltijden
Het toernooi wordt gespeeld op:
Zaterdag 3 juni 2017
van 09.00 tot ±20:00 uur.

Deelnemers dienen zich een half uur voor hun eerste wedstrijd bij de wedstrijdtafel te
melden. Zij mogen zonder toestemming van de wedstrijdleiding de sporthal niet verlaten.
6. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per onderdeel. Deelnemers dienen het inschrijfgeld bij
binnenkomst in de sporthal contant te voldoen.
Je kunt collectief inschrijven. Daartoe dien je een contactpersoon aan te wijzen. De
contactpersoon behartigt alle belangen van de door hem of haar ingeschreven deelnemers,
zoals melden bij de inschrijftafel, voldoen van de inschrijfgelden e.d.
7. Loting
De elektronische loting zal plaatsvinden in week 21 (22-28 mei 2017).
8. Shuttles
In de groepen U-19 en U-17 hebben veren shuttles de voorkeur. Deze shuttles zijn tegen de
geldende dagprijs in de hal verkrijgbaar.
De overige groepen spelen bij voorkeur met nylon shuttles. Deze shuttles worden ter
beschikking gesteld. Maximaal 1 per partij.
9. Prijzen
Per onderdeel worden een 1e en een 2e prijs beschikbaar gesteld (bij een minimaal aantal
deelnemers van 5 per onderdeel).

