YONEX BELGIAN JUNIOR MASTERS CIRCUIT
PRAKTISCH
INLEIDING
Dit praktische luik moet elke organisator van het BJMC de kans geven om op een gemakkelijke
manier een BJMC tornooi in te richten.
Dit gedeelte is een praktische uitwerking van het reglement en de gekoppelde bijlagen. Heb je
nog vragen, aanvullingen, tips of bemerkingen, laat ze dan zeker weten aan de
verantwoordelijke van de beleidswerkgroep BBF.
Voor het Yonex Belgian Junior Master Circuit dient elke organisator gebruik te maken van de
tornooisoftware van Visual Reality.
Op de downloadpagina van Visual Reality kan je een zeer gedetailleerde en volledige
handleiding terugvinden om je te ondersteunen bij het maken en efficiënt je tornooi
uitwerken.
Je vindt de handleiding via onderstaande link:
http://www.toernooi.nl/product/download.aspx?id=16&s=2
EERSTE STAPPEN

De planning van een tornooi dat deel uitmaakt van het Yonex Belgian Junior Master Circuit start
het seizoen voordien.
Deze punten zijn bijzonder belangrijk om een deel van een BJMC tornooi te kunnen organiseren:









Kandidaturen voor de organisatie van een tornooi van niveau goud, zilver of brons circuit
20xx worden ten laatste op 1 december (20xx-2) bij de BBF jeugdcommissie verwacht.
Je geeft aan of je een organisatie aanvraagt voor de organisatie van een Yonex Belgian
Junior Master Circuit tornooi niveau brons of zilver.
De tornooien voor het Yonex Belgian Junior Master Circuit worden voor het einde van het
jaar vastgelegd door de BBF Jeugdcommissie.
Vraag tijdig de sporthal aan bij je stedelijke of gemeentelijke sportdienst
Je zorgt ervoor dat de zaalreservatie is vanaf 8h00 tot 23h00 is op zaterdag. Zo kan je
rustig opbouwen, wedstrijden laten spelen en opruimen.
Op zondag reserveer je de zaal van 8h00 tot 18h00
Je doet voor 28 februari een aanvraag bij Badminton Vlaanderen voor je tornooi.
YONEX BELGIAN JUNIOR MASTERS CIRCUIT
De praktische uitvoering voor de goedkeuring van de uitnodiging en de TP-file is voor al
Draaiboek editie 2017
de tornooien hetzelfde. Dus ook voor de tornooien van het Yonex Belgian Junior Master
Circuit

Amendment Yonex Belgian Junior Masters Circuit reglement
Aantal terreinen:
Aan de volgende richtlijn moet worden voldaan:
Op al de niveaus van het Yonex Belgian Junior Master Circuit dient de organisatie
minimum over 10 velden ter beschikken.
In de categorie m i n i b a d wordt verplicht gespeeld volgens de reglementen, C800-bijlage
7, van Minibad.
De shuttles voor de categorie m i n i b a d zijn ten laste van de organisator.
Al de reeksen in het Yonex Belgian Junior Masters Circuit zullen met goedgekeurde veren
shuttles gespeeld worden.
De voorgeschreven shuttle is Yonex AS10 (niveau Brons) en Yonex AS20 (niveau zilver).
De voorgeschreven shuttle zal te koop zijn in de zaal en ten laste van de spelers.
In het kalenderjaar 2017:
 voor tornooien niveau brons krijgen de spelers, voor de finales, twee shuttles per
wedstrijd van de organisatie.
 voor tornooien niveau zilver krijgen de spelers, voor de halve finales en de finales,
twee shuttles per wedstrijd van de organisatie.
 de circuitsponsor verbind zich er toe om voldoende shuttles Yonex AS10 te
voorzien voor tornooien niveau brons.
 De circuitsponsor verbind zich er toe om voldoende shuttles Yonex AS20 te
voorzien voor tornooien niveau zilver.
De organisatoren verbind zich er toe trofeeën te voorzien voor de winnaars en finalisten
van elke discipline.
De circuitsponsor verbindt zich er toe natura prijzen te voorzien voor de winnaars en
finalisten van elke discipline.
De organisator zal de aanvangsuren van elke speler meedelen via de toernooiplanner.
Elektronische publicaties
De Referee(s) en een tornooiverantwoordelijke zijn gedurende heel het tornooi bereikbaar
via GSM.
De resultaten worden op badmintonvlaanderen.toernooi.nl gepubliceerd:
 Op zaterdagavond na alle gespeelde wedstrijden
 Op zondagmiddag na de ½ finales
 Op zondagnamiddag na de finales.
De organisator verbind zich er toe om het promotiemateriaal, behoudens onderlinge
afspraken, af te halen op de locatie waar het laatste Yonex Junior Master tornooi werd
gespeeld.
De organisator verbindt er zich toe bij de zaaluitbater de toelating te bekomen om een
verkoopstand van de circuitsponsor(s) een plaats te bieden in de sportaccommodatie.
Reclameborden, banners of vlaggen van de circuitsponsor(s) moeten op een zichtbare
locatie geplaatst worden.
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De organisator vermeldt in al zijn briefwisseling (zowel op papier als in elektronisch verkeer)
het logo van de circuitsponsor(s) en LFBB, Badminton Vlaanderen en BBF, voorafgegaan
door de vermelding “In samenwerking met:”
De organisator verbindt zich ertoe geen sponsors aan te trekken die concurrenten zijn van
de circuitsponsors.
De organiserende club verbindt zich ertoe voldoende kennis te hebben van het programma
“badmintontoernooiplanner”, teneinde een vlot verloop te garanderen.
De organisator en de Referee zullen het vooropgestelde tijdsschema zo strikt mogelijk
naleven.
Organi sati e van het tornooi .
Inschrijvingen:
Spelers die lid zijn van Badminton Vlaanderen of LFBB kunnen enkel online inschrijven via
de website van Badminton Vlaanderen met een account gekoppeld aan zijn uniek
federatienummer.
Buitenlandse spelers kunnen enkel inschrijven kan enkel via e-mail met een geldige
federatienummer.
Weigeren of schrappen van spelers:
Voor tornooien van het niveau zilver zullen voor het enkelspel, per reeks, de 24 hoogst
geklasseerde spelers in de FBBF ranking voorrang krijgen op voorwaarde dat ze tijdig
hebben ingeschreven. Vanaf de 25ste spelers geldt enkel de inschrijvingsdatum.
Voor tornooien van het niveau zilver zullen voor het dubbel en het dubbel gemengd, per
reeks, de 10 hoogst geklasseerde koppels in de FBBF ranking voorrang krijgen op
voorwaarde dat ze zich tijdig hebben ingeschreven. Vanaf het 11 de koppel geldt enkel de
inschrijvingsdatum. De inschrijvingsdatum van de tweede speler bepaalt de volgorde van
inschrijvingen.
Voor tornooien van het niveau brons komt enkel de inschrijvingsdatum in aanmerking voor
het weigeren of schrappen van inschrijvingen.
Maximaal aantal wedstrijden per dag in functie van het aantal terreinen.
In bijlage, onder aan het draaiboek, wordt het aantal wedstrijden, bepaald in functie van
het aantal terreinen, worden weergegeven in een tabel.
Conform C100 art 109.4 dient het aantal spelers per reeks en per discipline bepaald te
worden. Het aantal spelers op de reservelijst is het equivalent van het aantal reekshoofden.
Je doet dit best in overleg met de referee rekening houdend met het aantal terreinen en
inschrijvingen van voorgaande of vergelijkbare tornooien.
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Voor de programmatie dient de organisatie ervan uit te gaan dat:


Voor het enkelspel alle spelers in poules geloot worden; na de poules verlopen de
wedstrijden verder in een KO tabel; alleen de poulewinnaars gaan door naar de hoofdtabel.
Disciplines met minder dan 4 (vier) deelnemers of paren komen niet in aanmerking voor de
ranking van het Belgian Junior Master Circuit.



Voor het enkelspel worden de spelers ingedeeld bij voorkeur in poules van 3.



Voor het dubbelspel en gemengd dubbel wordt het paar per reeks geloot in een KO- tabel
met uitzondering als er zes of minder koppels zijn ingeschreven.









Uitzonderingen voor het dubbelspel.
Indien er in een reeks zes teams of minder zijn ingeschreven, dan kan die discipline
in poules gespeeld worden.
 Voor 6 teams: 2 poules van 3 + KO
 Voor 5 teams: poule van 5
 Voor 4 teams: poule van 4
 Disciplines met minder dan 4 (vier) deelnemers of paren komen niet in
aanmerking voor de ranking van het Belgian Junior Master Circuit.
De organisator dient, in samenspraak met de Referee, er de loting zo uit te voeren dat
spelers van eenzelfde provincie, liga, erkende internationale (deel)federatie, elkaar zo
weinig mogelijk ontmoeten in eenzelfde pool in het enkelspel of in de eerste ronde van
een KO-tabel in het dubbel-, en gemengd dubbel.
Wijzigingen aan het wandschema na de loting:
Indien in het enkelspel een speler wegvalt in de poules na de loting en spelers in de
reservelijst staan.
 Indien er spelers in de reservelijst staan zal de eerste speler van de reservelijst
promoveren naar de poules. Dit dient aangeduid te worden in de TP-file.
 Er zal in geval van promotie uit de reservelijst geen rekening gehouden worden
met het scheiden van spelers uit hetzelfde federatie of district.
Indien in het enkelspel een speler wegvalt in de poules na de loting en er geen spelers
meer in de reservelijst staan.
 Een poule van vier dan wordt een poule van drie.
 Indien een speler wegvalt in een poule van drie, dan wordt een speler
uit de laatste poule van vier “geloot” die dan de plaats inneemt van
de speler die wegvalt.
 Indien een speler wegvalt in een poule van drie, en ze zijn geen
poules van vier, dan wordt er met één poule minder gespeeld. De
twee resterende spelers uit die poule worden dan “geloot” in de
laatste twee poules.
 Deze regel is geldig tot de dag voor het tornooi. Op de tornooidag
zullen geen wijzigingen worden gedaan aan de schema’s.
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Vervangen van spelers in dubbel of gemengd dubbel.
 Een volledig paar vervangen door een volledig paar uit de reservelijst mag.
 Een speler vervangen in het dubbel- of dubbel gemengd kan zolang
die wedstrijd niet begonnen is.
 De vervanger komt bij voorkeur uit de reservelijst
 De speler moet ingeschreven zijn in het tornooi.






Het tornooi begint op zaterdag ten vroegste om 09.00 uur
Na 19.00 uur mogen geen wedstrijden meer aanvangen voor de minibad en -11.
Na 20.00 uur mogen geen wedstrijden meer aanvangen voor de categorie -13
Na 21h00 mogen geen wedstrijden meer aanvangen voor de categorie -15.
De Referee en de organisator doen de programmatie naleven.
Reekshoofden
Voor het bepalen van het aantal reekshoofden e n h e t p l a a t s e n van reekshoofden
volgen we de regels van de C200.
Coachingprocedure
Voor de coaching procedure volgen we de richtlijnen uit de C800.
De referee hangt de coaching procedure uit bij het wandschema.
De coaching procedure staat vermeld onderaan in het draaiboek.
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Belgian Junior Master Circuit: De TP-file
Voor het downloaden en het aanmaken van een nieuw tornooi verwijzen we graag naar
de uitgebreide handleiding op de downloadpagina van Visual Reality
http://www.toernooi.nl/product/download.aspx?id=16&s=2

Enkele specifieke zaken voor een tornooi van het Yonex Belgian
Junior Master Circuit:




Tornooi-eigenschappen:
Info:
Het tornooi- en weeknummer van je organisatie krijg je van je federatie bij het
goedkeuren van de TP-file.
Geef je tornooi de naam: Yonex Belgian Junior Master Circuit (Grade) (naam club) (jaar)
Adres:







Onderdelen:
De onderdelen worden omschreven als minibad; -11; -13 en -15.
Gelieve maximum leeftijd invullen!!
minibad =
9j
-11 =
10j
-13 =
12j
-15 =
14j
-17 =
16j
Voor minibad kan je het scoreformaat aanpassen.
Het inschrijvingsgeld voor het jaar 2017 bedraagt:
 € 5,00 per discipline voor tornooien van het niveau brons
 € 6,00 per discipline voor de tornooien van het niveau zilver
Dagen



Tijden
De timing van de wedstrijden op 25’ zetten in de voorrondes en op 30’ voor de KO-tabellen.
Locaties /
banen
Poules



Inschrijfgeld
Je kan extra item toevoegen zoals bvb overnachtingen, maaltijden, ….



Schema’s
Rusttijd op 25’ zetten
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Score
Je kan een aangepaste score invoeren voor de leeftijdscategorie minibad.



Officials
Als je alle voorgaande stappen hebt doorlopen, is je TP-file afgewerkt en bijna klaar voor
publicatie. Voor je de TP-file kan laten beoordelen door het DC en de Referee dien je
onderstaande stappen eerst te doorlopen.
Ga naar “internet” / “publiceren” en onder het tabblad reglementen vind je volgende
keuzes:
Algemeen
Toon vlaggen aanvinken








On line inschrijven
On line inschrijven op “aan” zetten en “inschrijven met log-in” aanvinken
“Start inschrijven” zes weken voor aanvang van het tornooi. (C100 art 112)
“Einde inschrijving” is op vrijdag 23:59 twee weken voor aanvang van het tornooi
Dit voor Belgische als voor buitenlandse spelers.
“Terugtrekdatum” elke inschrijving is definitief zodra de inschrijvingen zijn afgesloten.
Maximaal “3” onderdelen per speler en de verschillende onderdelen op “1” zetten



Onderdelen
Alle aangemaakte onderdelen aanvinken.



Reglementen
Standaardtekst, in drie talen, verplicht te gebruiken kan je opvragen bij Badminton
Vlaanderen, LFBB of de BBF jeugdcommissie.



Beschikbaarheid
Beschikbaarheid voor alle dagen op “neen” zetten.



Betalingen
Niet van toepassing
De TP-file is klaar om door te sturen naar het DC van je federatie en de
Referee. Deze controleren de TP-file en sturen je de (aangepaste) file door,
nu ben je klaar voor publicatie.
Haal regelmatig de inschrijvingen binnen en publiceer deze op internet
De laatste 10 dagen voor het sluiten van de inschrijvingen liefst dagelijks
De trainers kunnen zo de inschrijvingen van hun spelers opvolgen en sturen
In de laatste week kan je de niet bevestigde of foute dubbelkoppels contacteren via
“berichten”



Na afsluiting inschrijvingen:
Je stuurt de TP-file met de deelnemers naar het DC van je liga Het DC controleert de
deelnemerslijst
De liga klassementscommissie plaatst de reekshoofden en stuurt de TP file met
reekshoofden terug naar de organisatie.
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Organisatie van het tornooi:
Als je de gecontroleerde TP-file terug krijgt, kan je schema’s invoegen.
In het enkelspel worden de voorrondes in poules gespeeld. Voor het enkelspel worden de
spelers ingedeeld bij voorkeur in poules van 3.
Enkel de winnaars van de poules gaan verder naar een KO eindtabel.
In het dubbelspel worden steeds KO tabellen gespeeld behalve als er zes of minder
deelnemers zijn in de betrokken discipline.
Disciplines met minder dan 4 (vier) deelnemers of paren komen niet in aanmerking voor de
ranking van het Belgian Junior Master Circuit.
Loting:
De reekshoofden worden geplaatst zoals omschreven in de C200. (C200 art 205)
De loting gebeurt elektronisch!
De loting vindt plaat op woensdag of donderdag één week voor het tornooi.
Spelers van dezelfde provincie/district/land mogen in de poules, voor het enkelspel, en in
de eerste ronde van een KO tabel in het dubbel- en dubbel gemengd elkaar zo weinig
mogelijk ontmoeten.
De volledige tabellen worden geloot op de dag van de loting.
Dwz… zowel de poules als KO tabel in het enkelspel.
Plannen niveau zilver:
We spelen maximaal 10 rondes per leeftijdsgroep op zaterdag.
Als we die 10 rondes overschrijden wordt de ¼ finale van het dubbel naar
zondagmorgen verplaatst.
Op zaterdag plannen we maximaal 5 rondes in het enkelspel.
Op zaterdag plannen we maximaal 3 rondes in het dubbelspel
Op zaterdag plannen we maximaal 3 rondes in het dubbel gemengd
Op zondag spelen we bij voorkeur alleen ½ finales en finales.
De volgorde van de ½ finales en de finales is bij voorkeur:
 dubbel gemengd
 heren enkel
 dames enkel
 heren dubbel
 dames dubbel



Prijsuitreiking: Voor het niveau zilver zal er een prijsuitreiking, met fotomoment,
gehouden worden onmiddellijk na afloop van de finale.
Indien mogelijk dient er een podium voorzien te worden en dienen de circuitsponsors in
beeld te worden gebracht.
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Plannen niveau brons:
We spelen maximaal 12 rondes per leeftijdsgroep, bij voorkeur minder.
Als we die 12 rondes overschrijden krijgen de spelers onvoldoende rust tussen de
wedstrijden.
Voor het niveau brons kan alleen dubbel gemengd gepland worden als het maximaal
aantal rondes niet wordt overschreden en de timing kan worden gehandhaafd.
Voor het niveau brons plannen we maximaal 7 rondes enkel.
Voor het niveau brons plannen we maximaal 5 rondes dubbel
Prijsuitreiking: Voor het niveau brons zullen de winnaars en finalisten van elke discipline
hun prijs kunnen afhalen onmiddellijk na afloop van de finale.
Inzet van tellers:
Voor de tornooien van het niveau zilver en brons zullen er telborden voorzien zijn.
Dit zal een gedeelde verantwoordelijkheid worden tussen de provincies, trainers en
organisatie.
Het tellen zal op vrijwillige basis dienen te gebeuren. Het is praktisch moeilijk voor de
organisatie om dit op te volgen
Praktische organisatie in de zaal:
Voor de opkomst van de spelers naar de terreinen zullen we de manier van werken van
JOT Olve toepassen. Dit vooral op zaterdag voor tornooien niveau zilver en voor de
voorrondes in het niveau brons!
 Spelers worden naar de wedstrijdtafel geroepen een 10-tal minuten voor hun
wedstrijd begint.
 Een tweede persoon aan de wedstrijdtafel controleert of de spelers zijn komen
opdagen bij de wedstrijdtafel.
 Zodra er een terrein vrijkomt worden de spelers van de volgende wedstrijd naar
het vrije veld gestuurd.
 Ze krijgen hun wedstrijdbord; vanaf de ½ finales, 2 nieuwe- en 1 of 2
opwarmshuttles; mee en gaan naar het terrein.
 Na afloop van de wedstrijd moeten het ingevulde wedstrijdblad; vanaf de ½
finales, de gebruikt en de niet gebruikte shuttles; binnen gebracht worden door de
winnaar.
 Graag in elke zaal minstens één medewerker.
 Die medewerker heeft een chronometer er zal erop toekijken dat de opwarmtijd
niet te lang wordt. De opwarmtijd, op het veld, is maximaal 3 minuten.
 Hij geeft ook per walki-talki door als ergens een wedstrijd is afgelopen. (we
beschikken over twee walki-talki’s)
Deze persoon heeft een zeer belangrijke taak in de organisatie.
 Er worden geen andere mensen in de zaal toegelaten dan de speler die moet
spelen en hun coach.
 Coaches krijgen een “geel hesje”. Enkel mensen met zo’n hesje mogen in de zaal.
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GEDRAGSCODE VAN HET COACHEN
1. Coaching volgens de C 800
Artikel 14.2.5
“ Het is een let wanneer naar de mening van de umpire het spel verstoord wordt door een coach of een tegenstander afgeleid wordt
door een coach. “
Artikel 16.4.1
“ Onder geen voorwaarde mag het spel vertraagd worden … of om aanwijzingen te ontvangen. “
Artikel 16.5.1
“ Enkel wanneer de shuttle niet in spel is ( artikel 15 ) mag een speler tijdens een wedstrijd aanwijzingen ontvangen. “
Artikel 16.6.1
“ Het is een speler verboden opzettelijk een vertraging of een onderbreking in het spel te veroorzaken. “
2. Principe van de toepassing
Coaching is toegelaten zolang de coach zich houdt aan de regels van de C 800 wat inhoudt dat het coachen op zich niet storend
inwerkt op het verloop van een wedstrijd.
De referee beslist op welke manier de coaching kan gevoerd worden.
3. Praktische organisatie van de coaching
3.1 Veiligheidsaspect
Afhankelijk van de accommodatie beslist de referee op welke manier de C 800 dient toegepast.
3.2 Vorm en plaats van coaching
Indien staande coaching enerzijds achter een terrein en anderzijds tussen twee rijen van terreinen niet storend werkt, zal dit
toegelaten worden.
Indien de manier van coachen, het stemvolume en het aantal coaches achter en tussen de terreinen niet storend werkt, wordt dit
toegelaten.
In principe wordt een partij door één persoon gecoacht.
4. Het gebruik van stoelen
Indien de referee vaststelt dat de staande coaching het verloop van één of méér wedstrijden tegelijk verstoort, kan hij beslissen
om enkel nog zittende coaching toe te laten.
Afhankelijk van de accommodatie en rekening houdend met het veiligheidsaspect beslist de referee op welke manier en hoeveel
stoelen geplaatst worden.
In principe worden per terrein maximum twee stoelen voorzien, één voor de coach van beide partijen.
Indien de omvang en het belang van het tornooi dit noodzakelijk maken, kunnen per terrein vier stoelen voorzien worden, twee
per partij.
Indien er zittend gecoacht wordt, mogen de geplaatste stoelen enkel gebruikt worden voor coaching.
Indien er zittend coachen voorzien wordt, mag er tegelijk niet staande gecoacht worden.
5. Procedure op het tornooi
5.1. Er wordt gecoacht zoals de C 800 dit voorschrijft
5.2 De referee beslist op welke manier de C 800 toegepast wordt
5.3 De beslissing van de referee wordt dagelijks uitgehangen
5.4 De referee kan een sanctie opleggen aan een coach die niet werkt zoals de C 800 dit voorschrijft.
5.5 De referee kan een sanctie opleggen aan een coach die zich niet houdt aan de beslissing die de referee genomen heeft wat
betreft de manier van coachen.
5.6 Indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid van spelers en functionarissen zal de referee in overleg met de
tornooiorganisatie beslissen of tussen de terreinen de niet-betrokkenen al dan niet toegelaten worden.
5.7 Toepassing artikel 14.2.5
Het is een let wanneer naar de mening van de umpire het spel verstoord wordt door een coach of een tegenstander afgeleid
wordt door een coach.
De umpire waarschuwt onmiddellijk de referee.
De referee geeft een waarschuwing aan de betrokken coach.
Indien de referee dit nodig vindt, mag hij vragen dat de coach verwijderd wordt uit de terreinomgeving of dat de coach de
terreinomgeving verlaat, indien het incident met de niet-reglementaire coaching zich herhaalt.
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