REGLEMENT

KALENDERJAAR 2016 en 2017

DRAAIBOEK
PBO JEUGDCUPTOUR

3. REGLEMENT 2016 EN 2017 - INLEIDING

Het reglement dat voor u ligt, vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking
op de PBO Jeugdcuptour. Alle artikels in dit reglement zijn van toepassingen op alle
ontmoetingen die worden georganiseerd in het kader van de PBO Jeugdcuptour in het
kalenderjaar 2016 en 2017.
De verwijzingen die dit reglement maakt naar andere onderdelen uit het draaiboek,
maken dat deze onderdelen eveneens mee bindende kracht hebben. De draagkracht
van deze hoofdstukken heeft dezelfde draagkracht als elk artikel van dit reglement.
Teneinde een vlotte en faire organisatie mogelijk te maken, zijn afwijkingen op dit
reglement of de onderdelen met dezelfde draagkracht niet toegelaten.
Noch organisatoren, noch PBO vzw zal hierop enige uitzondering toestaan.

3.1.

REGLEMENT PBO JEUGDCUPTOUR 2016 EN 2017
3.1.1.

OMSCHRIJVING

De PBO Jeugdcuptour is een regelmatigheidscircuit van jeugdontmoetingen voor de
onderdelen Minibad, U11, U13, U15 en U17 en dit zowel in enkel, dubbel als gemengd
(met uitzondering van Minibad, dit wordt uitsluitend enkel gespeeld).
Elk onderdeel van de PBO Jeugdcuptour wordt georganiseerd door PBO vzw in
samenwerking met een rechtmatig aangesloten Oost-Vlaamse club. De principes van
de PBO Jeugdcuptour worden vastgelegd in dit reglement en de onderdelen van het
draaiboek waar het reglement naar verwijst.

3.1.2.

BEPALINGEN VOORAF

Telkens er sprake is van speler, wordt eveneens speelster bedoeld voor enkelspel.
Voor dubbel en gemengd is er sprake van een ploeg, ongeacht de samenstelling ervan.

3.2.

ARTIKELS VAN HET REGLEMENT

ARTIKEL 1.
STRUCTUUR
1. De PBO Jeugdcuptour wordt gespeeld per kalenderjaar. Voor het jaar 2016 zijn de
speelmaanden september, oktober, november en december. In het kalenderjaar
2017 wordt de PBO Jeugdcuptour gespeeld van januari tot en met december. Bij
de opmaak van de kalender wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke
verdeling van de ontmoetingen. Bij de toewijzing van een datum, zal zoveel mogelijk
rekening worden gehouden met de voorkeursdata van de meewerkende clubs en
de mogelijkheden die hen worden geboden door hun respectievelijke gemeentelijke
diensten.
2. Een ontmoeting in de PBO Jeugdcuptour kan gespeeld worden in deze disciplines:
•
Jongens enkelspel (JE)
•
Meisjes enkelspel (ME)
•
Jongens dubbelspel (JD)
•
Meisjes dubbelspel (MD)
•
Gemengd dubbelspel (GD)
3. Een ontmoeting in het kader van de PBO Jeugdcuptour is steeds een 1-daagse
ontmoeting, in overleg met de verantwoordelijke van PBO vzw te bepalen op
zaterdag of zondag.
4. Indien op éénzelfde ontmoeting 3 disciplines worden aangeboden, kan een speler
slechts deelnemen in 2 verschillende disciplines. Een speler mag nooit aan 2
gelijkaardige disciplines deelnemen in verschillende leeftijdscategoriëen.
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ARTIKEL 2.
STATUS EN PORTRETRECHT
1. Aan de PBO Jeugdcuptour zijn normen en waarden verbonden met betrekking tot
onder andere het deelnemersveld, de organisatie, de publiciteit en de accomodatie.
Deze normen en waarden worden verder toegelicht in het volledige draaiboek van de
organisatie van een ontmoeting in de PBO Jeugdcuptour.
2. De algemene organisatie van de PBO Jeugdcuptour is in handen van PBO vzw.
Clubs die een ontmoeting in het kader van de PBO Jeugdcuptour willen organiseren,
dienen hun interesse tijdig kenbaar te maken bij de verantwoordelijke van PBO vzw.
De praktische richtlijnen hiervoor zijn weergegeven in “Artikel 9. Verbintenissen
meewerkende clubs” op pagina 15.
3. Tijdens een ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour is het toegelaten om TV-opnames,
geluidsopnames of foto’s te maken. Deelname aan een ontmoeting betekent dat
hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, clubs of officials
moet worden gevraagd. Deze opnames en foto’s kunnen worden gebruikt voor live
of opgenomen TV-programma’s, internet, webcasting, radio, film, verspreiding via
de pers en andere gelijkaardige media. Ook de meewerkende clubs en PBO vzw
hebben het recht elke foto of ander materiaal te gebruiken voor niet-commerciële
doeleinden.
PRIJZEN
ARTIKEL 3.
1. Elke meewerkende club is verplicht om voor de winnaars en finalisten van de A- en
B-reeks van elk onderdeel van de PBO Jeugdcuptour een herinneringstrofee of
medaille te voorzien. Dit zowel voor enkel als dubbelspel (ook gemengd) en dit in
elke leeftijdscategorie.
2. PBO vzw voorziet een prijs voor de eerste, tweede en derde plaats van elke
leeftijdscategorie. Deze prijzen worden uitgereikt tijdens een korte ceremonie
op de laatste ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour van het kalenderjaar. De
meewerkende club dient hiervoor een geschikt podium te voorzien. De uitreiking
gebeurt door een lid van de Raad van Bestuur van PBO vzw. In de eindranking wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de A- en B-reeks.
ARTIKEL 4.
LEEFTIJDSCATEGORIËEN
1. Voor het kalenderjaar 2016 zijn de leeftijdscategoriëen:
•
Minibad: 2007 of later
•
U11: 2006
•
U13: 2004 en 2005
•
U15: 2002 en 2003
•
U17: 2000 en 2001
2. Voor het kalenderjaar 2017 zijn de leeftijdscategoriëen:
•
Minibad: 2008 of later
•
U11: 2007
•
U13: 2005 en 2006
•
U15: 2003 en 2004
•
U17: 2001 en 2002
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ARTIKEL 5.
VERBINTENISSEN PBO VZW
1. De verantwoordelijke van PBO vzw is bereikbaar via e-mail op jeugdcup@badmintonpbo.be.
2. Bij administratieve en organisatorische vragen is de verantwoordelijke van PBO vzw
het primaire aanspreekpunt.
3. Na het ontvangen van de resultaten van een ontmoeting in het kader van de PBO
Jeugdcuptour, verwerkt de verantwoordelijke van PBO vzw deze onmiddellijk in
de ranking van de PBO Jeugdcuptour. Uiterlijk 72 uur na het ontvangen van de
uitslagen wordt de nieuwe ranking gepubliceerd op de website van PBO vzw, alsook
via e-mail doorgestuurd naar de secretariaten van de rechtsgeldig aangesloten
clubs.
4. De ranking wordt opgemaakt op basis van het aantal deelnemers per discipline en
in functie van de behaalde plaats. De verdeling van de punten wordt toegelicht in
“17. Puntenverdeling opmaak ranking” op pagina 49.
5. De meewerkende clubs ontvangen van de verantwoordelijke van PBO vzw de
meest recente ranking per leeftijdscategorie uiterlijk 1 week voor de door hen
georganiseerde ontmoeting.
6. Indien na de laatste ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour in éénzelfde
leeftijdscategorie twee of meer spelers een gelijk aantal punten hebben behaald,
wordt de uiteindelijke winnaar bepaald volgens de achtereenvolgende criteria:
•
De speler die het grootst aantal ontmoetingen heeft gewonnen.
•
De speler die het grootst aantal tweede plaatsen heeft behaald.
•
De speler die het grootst aantal derde plaatsen heeft behaald.
•
...
•
Indien dit geen uitsluitsel geeft, wordt de winnaar en tweede plaats in de
eindranking bepaald op basis van lottrekking.
7. Er wordt één ranking opgemaakt voor alle disciplines en dit steeds individueel per
speler.
8. De ranking wordt bepaald op basis van alle behaalde resultaten.
VERBINTENISSEN MEEWERKENDE CLUBS
ARTIKEL 6.
1. De kandidaat meewerkende clubs dienen jaarlijks voor 28 april kenbaar te maken
aan de verantwoordelijke van PBO vzw, dat ze één of meerdere ontmoetingen
in het kader van de PBO Jeugdcuptour willen organiseren. Ze krijgen ten laatste
30 kalenderdagen na het insturen van hun kandidatuur een reactie van de
verantwoordelijke van PBO vzw. Voor de opmaak van de kalender van de PBO
Jeugdcuptour wordt een planning opgemaakt door de verantwoordelijke van PBO
vzw om een zo optimaal mogelijke verdeling te bekomen.
2. Onmiddellijk na afloop van een ontmoeting in het kader van de PBO Jeugdcuptour
worden de uitslagen gepubliceerd op het online-platform. De TP-file wordt ten
laatste 24 uur na de start van de ontmoeting, via e-mail, doorgestuurd naar de
verantwoordelijke van PBO vzw.
3. De loting en de uitslagen moeten online worden gepubliceerd door de meewerkende
club.
4. Bij het beëindigen van elke discipline zullen de winnaars en finalisten in de A- en
B-reeks hun medaille of trofee in ontvangst nemen.
5. Op de laatste ontmoeting van het kalenderjaar wordt een ceremoniële prijsuitreiking
georganiseerd. Deze uitreiking gebeurt door een lid van de Raad van Bestuur van
PBO vzw. De meewerkende club dient voor deze ceremonie een geschikt podium
te voorzien voor de eerste, tweede en derde plaats van de eindranking van de PBO
Jeugdcuptour van dat kalenderjaar.
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6. De meewerkende club dient de meest recente ranking van de PBO Jeugdcuptour
op een goed zichtbare plaats uit te hangen tijdens de hele duur van de door hen
georganiseerde ontmoeting.
7. Voor het begin van een ontmoeting dienen alle wandschema’s te worden
uitgehangen van de georganiseerde disciplines. Dit op een goed zichtbare en
bereikbare plaats.
8. De gemengde dubbelparen zullen op de wandschema’s en lijsten van de resultaten
steeds vermeld staan met de naam van de jongen vooraan.
9. De meewerkende club mag, mits de toelating bekomen van de zaaluitbater, een
verkoopsstand plaatsen in de sportaccomodatie voor de duur van de ontmoeting.
Deze verkoopsstand mag echter niet in strijd zijn met contractuele verplichtingen
van PBO vzw met overkoepelende sponsors.
10. De meewerkende club vermeldt in alle communicatie (briefwisseling, e-mail,
publicaties allerhande) omtrent de PBO Jeugdcuptour, het logo van PBO vzw,
voorafgegaan door de tekst: “In samenwerking met:”.
11. Het gebruik van het programma “Badmintontoernooiplanner” is verplicht te
gebruiken voor de volledige organisatie van een ontmoeting.
12. De meewerkende club verbindt zich ertoe voldoende kennis te hebben van het
programma “Badmintontoernooiplanner”, teneinde een vlot verloop van de
ontmoeting te kunnen garanderen.
13. De naam van de TP-file is als volgt opgebouwd: “PBO JEUGDCUPTOUR CLUBNAAM
KALENDERJAAR”.
14. De loting gebeurt minimaal 5 kalenderdagen voor de ontmoeting van de PBO
Jeugdcuptour.
15. De loting wordt op een openbare plaats gehouden. Plaats, datum en uur van de
loting moet aan alle deelnemers worden bekend gemaakt. Deze gegevens worden
opgenomen onder het reglement van de TP-file.
16. De loting mag in geen enkele reeks een speler bevoordelen.
17. Om de loting zo aantrekkelijk mogelijk te maken, wordt de meewerkende clubs
aangeraden om spelers van dezelfde club zo goed mogelijk te verdelen over de
verschillende poules.
18. In de loting mag geen enkele “X” worden opgenomen en dit voor geen enkele
discipline.
19. Na de loting is het niet toegelaten om wijzigingen aan te brengen, tenzij deze
wijzigingen noodzakelijk zijn om het minimum van 3 wedstrijden per speler of
ploeg te kunnen garanderen. In dit geval worden alle deelnemers uit de betrokken
discipline persoonlijk en tijdig (minimaal 24 uur op voorhand) op de hoogte gebracht
van de aanpassingen.
20. De meewerkende club zal ten laatste 4 kalenderdagen voor de ontmoeting van de
PBO Jeugdcuptour de speeluren online publiceren. De spelers worden via e-mail op
de hoogte gebracht van de publicatie en kunnen deze online raadplegen.
21. De meewerkende club tracht de vooropgestelde planning zo strikt mogelijk na te
leven.
22. Bij het opstellen van een tijdschema voor een ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour,
worden de rustpauzes tot het minimum beperkt, rekening houdende met de
omstandigheden van de ontmoeting.
23. De meewerkende club dient al van bij de planning rekening te houden met
onderstaande beperkingen.
•
De eerste wedstrijden starten ten vroegste om 9u.
•
Na 19u mag geen enkele wedstrijd meer starten in Minibad en U11.
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•

De laatste wedstrijden in U13, U15 en U17 dienen aan te vangen voor
20u30.
24. Bij de keuze van de sporthal dient er op gelet te worden dat deze geschikt is om
badminton te spelen (vloer, obstakels, lichtinval, ...).
25. Bij de keuze van de sporthal dient de meewerkende club er op toe te zien dat deze
over voldoende banen kan beschikken, teneinde een vlot verloop van de ontmoeting
mogelijk te maken.
26. De meewerkende club verplicht zich er toe om de bindende richtlijnen uit het
draaiboek van de PBO Jeugdcuptour zonder enige uitzondering toe te passen.
27. De meewerkende club houdt rekening met de vooropgestelde termijnen voor de
organisatie van de PBO Jeugdcuptour. Deze werden als volgt vastgelegd:
•
Intentie tot organisatie kenbaar maken voor 28 april.
•
2 maand voor organisatie: TP-file doorsturen naar verantwoordelijke PBO
vzw
•
1 maand voor organisatie: controle en bijwerken inschrijvingen (inclusief
herpublicatie TP-file)
•
2 weken voor organisatie: dagelijks binnenhalen en bijwerken
inschrijvingen (inclusief herpublicatie TP-file)
•
1 week voor organisatie: afsluiten inschrijvingen en herpublicatie TP-file
•
Ten laatste 5 kalenderdagen voor de organisatie: publicatie loting
•
Ten laatste 4 kalenderdagen voor de organisatie: publicatie planning
•
Ten laatste 24 uur na de start van de ontmoeting online publicatie en
doorsturen TP-file naar verantwoordelijke PBO vzw.
28. Het inschrijvingsgeld is vastgelegd op 2,5 euro per speler per discipline. Het
inschrijvingsgeld dient cash te worden betaald aan de inschrijvingstafel. De
meewerkende club kan uitzonderlijk toelaten dat het inschrijvingsgeld voor alle
spelers van 1 club tegelijk wordt betaald, hetzij cash aan de inschrijvingstafel, hetzij
via overschrijving. De deelnemende club dient in dit geval vooraf en schriftelijk (via
e-mail) het akkoord te hebben van de meewerkende club.
29. Minibad wordt gespeeld tot en met U10. De bijzondere reglementering voor deze
leeftijdscategorie is terug te vinden op de website van Badminton Vlaanderen.
30. De meewerkende club behoudt zich het recht voor om de inschrijvingen vervroegd
af te sluiten. Bij een overschreiding van de zaalcapaciteit, zullen de laatst
binnengekomen inschrijvingen niet worden weerhouden. Deze spelers worden
hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.
31. Bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers, mag het aantal deelnemers
van de meewerkende club niet meer bedragen dan 25% van het totaal aantal
deelnemers.
32. De TP-file moet volgende disclaimer bevatten onder het luik reglement: “De PBO
Jeugdcuptour JAARTAL verloopt volgens een bindend reglement. Dit is terug te
vinden op de website van PBO vzw. Afwijkingen op het reglement worden om
geen enkele reden toegestaan, noch door de meewerkende club, noch door de
verantwoordelijke van PBO vzw. De loting van zal plaatsvinden op DATUM, te ADRES
om UUR.
VERBINTENISSEN DEELNEMERS
ARTIKEL 7.
1. De PBO Jeugdcuptour is enkel toegankelijk voor spelers die aangesloten zijn bij
een Oost-Vlaamse club, die rechtsgeldig is aangesloten bij Badminton Vlaanderen
en PBO vzw. Spelers die niet aan deze voorwaarde voldoen, kunnen onder geen
beding deelnemen aan een ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour. Spelers die niet
tot de doelgroep behoren en toch inschrijven, zullen worden uitgeschreven door de
PBO JEUGDCUPTOUR 2016 en 2017
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meewerkende club. De meewerkende club brengt de betrokken spelers persoonlijk
op de hoogte.
2. Spelers kunnen zich enkel online inschrijven via de link die vooraf wordt meegedeeld
door de organisatie. Andere manieren van inschrijven zijn voor geen enkele speler
op geen enkel moment toegestaan.
3. Uitsluitend spelers die bij de start van de PBO Jeugdcuptour van dat kalenderjaar
het D-klassement hebben in alle disciplines, zullen worden toegelaten tot de PBO
Jeugdcuptour. Een speler die in de loop van het kalenderjaar stijgt naar het C2klassement (in gelijk welke discipline) kan niet langer deelnemen aan de PBO
Jeugdcuptour. De scores, verwerkt in de ranking, blijven behouden.
4. Spelers van de PBO-selectie kunnen zich, op aangeven van de selectietrainer, 1
leeftijdscategorie hoger inschrijven. De dan opgegeven leeftijdscategorie is bindend
tot het einde van het kalenderjaar.
5. Spelers die willen inschrijven na het sluiten van de inschrijvingen, zullen niet meer
kunnen deelnemen, noch punten ontvangen voor de ranking.
6. Spelers die zich correct en tijdig terugtrekken, voor de daarvoor opgegeven datum,
doen dit zonder enige sanctie of verplichting.
7. Ingeschreven spelers die zich na de loting terugtrekken of spelers die niet komen
opdagen op een ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour, zonder geldige en gestaafde
reden, worden geschorst voor de eerstvolgende ontmoeting in het kader van de PBO
Jeugdcuptour. Na een tweede onwettige afwezigheid wordt een speler voor de rest
van het lopende kalenderjaar geschorst van deelname aan de PBO Jeugdcuptour.
8. Attesten die een afwezigheid staven, dienen binnen de 3 kalenderdagen opgestuurd
te worden naar het secretariaat van PBO vzw (p.a. Potaardestraat 16c - 9140 Temse
of via e-mail naar jeugdcup@badminton-pbo.be).
9. Spelers die deelnemen aan één of meerdere onderdelen van een ontmoeting
van de PBO Jeugdcuptour, mogen onder geen enkele voorwaarde diezelfde dag
deelnemen aan een ander tornooi, ontmoeting of aan gelijk welke vorm van
competitie voor zover dit het spelen van wedstrijden op de ontmoeting van de PBO
Jeugdcuptour onmogelijk maakt. Bij het niet naleven wordt de betrokken speler voor
de eerstvolgende ontmoeting geschorst. Bij een tweede overtreding wordt de speler
voor de rest van het lopende kalenderjaar geschorst voor deelname aan de PBO
Jeugdcuptour van dat kalenderjaar.
10. De schorsingen uit de punten 7 en 9 zijn cumulatief en kunnen in combinatie
aanleiding geven tot een schorsing voor de rest van het lopende kalenderjaar.
11. Inschrijven voor een ontmoeting in de PBO Jeugdcuptour betekent dat de betrokken
speler de hele dag beschikbaar is voor de organisatie. Individuele spelerswensen
kunnen enkel worden ingewilligd voor zover ze de organisatie van de ontmoeting niet
in het gedrang brengen of andere spelers benadelen.
12. Elke speler is minimaal 30 minuten voor het gepubliceerde aanvangsuur van zijn
eerste wedstrijd speelklaar aanwezig in de zaal. Spelers die te laat komen, verliezen
hun eerste wedstrijd met forfaitcijfers (15-0 of 21-0). Indien een speler ook voor de
tweede wedstrijd van de ontmoeting te laat is, zal de betrokken speler weerhouden
worden tot deelname aan de ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour. Een attest om
deze afwezigheid te staven is ook in dit geval noodzakelijk.
13. In uitzonderlijke gevallen kan de verantwoordelijke van PBO vzw beslissen om een
speler een aftrek te geven van 50 punten, in plaats van een schorsing. Elke speler
beschikt elk seizoen slechts over de mogelijkheid om dit 1 keer aan te wenden per
kalenderjaar.
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ARTIKEL 8.
VERBINTENISSEN OUDERS, COACHES EN BEGELEIDERS
1. Ouders, coaches en begeleiders stellen zich steeds sportief op ten opzicht van de
tegenstanders, andere coaches, begeleiders en ouders en de organisatie.
2. Ouders, coaches en begeleiders passen steeds de principes van sportief coachen
toe, zoals toegelicht onder “Artikel 14. Coaching” op pagina 20. De meewerkende club
zal toezien op de toepassing ervan en indien nodig gepaste maatregelen nemen.
3. Ouders, coaches en begeleiders gaan steeds om met het nodige respect ten
opzichte van de organisatie in zijn totaliteit. Bij aanhoudend wangedrag zullen
maatregelen genomen worden om dit gedrag aan banden te leggen. In bepaalde
omstandigheden kan het wangedrag van de begeleiding van een speler leiden tot
het uitsluiten van een speler.
REEKSEN PBO JEUGDCUPTOUR
ARTIKEL 9.
1. In alle leeftijdscategoriëen, met uitzondering van Minibad, wordt voor zover het
deelnemersveld het toelaat, gespeeld in een A- en B-reeks.
2. De grootte en samenstelling van de reeksen wordt verduidelijkt in “15.
Wedstrijdverdeling en schema’s” op pagina 27. De indeling die hier wordt gebruikt is
bindend en er mag onder geen enkele voorwaarde van worden afgeweken.
3. In de reeksen dubbel en gemengd dubbel wordt geen opdeling gemaakt in een A- of
B-reeks.
4. In de A-reeks worden de hoogst geklasseerde spelers uit de ranking opgenomen,
inclusief de winnaar en finalist uit de B-reeks van de vorige ontmoeting. Indien één
of beide spelers niet deelnemen, worden de hoogst gerangschikten genomen uit de
ranking.
5. De puntenverdeling wordt uitgewerkt in “17. Puntenverdeling opmaak ranking” op
pagina 49. De puntenverdeling is afhankelijk van het aantal deelnemers per reeks,
doch is gelijklopend voor het aantal deelnemers. Onderdelen waar minder dan 3
wedstrijden werden gespeeld, komen niet in aanmering voor het behalen van punten
voor de ranking.
6. Geen enkele reeks bevat reekshoofden.
7. In de eerste en tweede ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour van het kalenderjaar
wordt er gespeeld volgens de indeling van dubbel en gemengd dubbel. De
bijbehorende punten worden hier eveneens opgenomen in de ranking.
8. Indien een speler zich inschrijft voor meerdere disciplines tijdens 1 ontmoeting,
zal enkel het beste resultaat worden behouden. De scores van de verschillende
disciplines worden geenszins opgeteld.
ARTIKEL 10.
WEDSTRIJDVERLOOP
1. Elke wedstrijdplanning voor een ontmoeting in het kader van de PBO Jeugdcuptour
wordt opgemaakt zodat elke speler minimaal 3 wedstrijden kan spelen per
discipline.
2. Bij Minibad wordt gespeeld naar 2 gewonnen games van 15 punten zonder
verlengingen. In de leeftijdscategoriëen U11, U13, U15 en U17 wordt gespeeld naar
2 gewonnen games van 21 punten met verlengingen.
3. De spelers dienen zelf shuttles te voorzien. De ontmoetingen in het kader van de
PBO Jeugdcuptour worden gespeeld met Yonex Mavis 300 geel, doch bij onderling
akkoord tussen beide partijen kan ook met veren shuttles worden gespeeld. Bij
onenigheid wordt er steeds gespeeld met de vooropgestelde shuttle. De gebruikte
shuttles dienen goedgekeurd te zijn door Badminton Vlaanderen.
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4. De praktische uitwerking, reeksindeling en wedstrijdverloop zijn terug te vinden in
het draaiboek van de PBO Jeugdcuptour. Bepaalde onderdelen hiervan zijn integraal
gepubliceerd op de website van PBO vzw.
5. In de discipline Minibad wordt gespeeld volgens de specifiek uitgewerkte
reglementen. Afwijkingen hierop zijn niet toegestaan en de meewerkende club
dient dan ook alles in het werk te stellen om dit reglement na te leven (nethoogte,
belijning, lengte racket). Er worden geen wedstrijden in dubbel of gemengd dubbel
georganiseerd bij Minibad.
6. In de discipline Minibad kunnen jongens en meisjes tegen elkaar spelen. De spelers
krijgen bij het verwerken van de uitslagen wel hun punten in de juiste categorie.
7. Bij Minibad voorziet de meewerkende club voor elke wedstrijd een teller.
8. Tijdens de wedstrijden van de PBO Jeugdcuptour zijn volgende intervals voorzien:
•
Maximum 60 seconden tijdens elke game van zodra een speler of ploeg
op voorsprong 8 (voor Minibad) of 11 (voor U11, U13, U15 en U17)
punten heeft gescoord.
•
Maximum 120 seconden tussen de eerste en de tweede en tussen de
tweede en de derde game van elke wedstrijd.
ARTIKEL 11. COACHING
1. Coaching tijdens een ontmoeting van de PBO Jeugdcuptour is toegestaan. De coach
kan een clubtrainer, afgevaardigde van de club, ouder of speler zijn.
2. Het geven van aanwijzigen van buiten het speelveld, in welke vorm dan ook, zolang
de shuttle in het spel is, is verboden.
3. Zorg ervoor dat:
•
Als naar de mening van de teller of scheidsrechter, het spel wordt
verstoord of een speler van de andere partij wordt afgeleid door een
coach, moet “let” worden geroepen. De verantwoordelijke van de
meewerkende club moet onmiddellijk worden geroepen. Deze zal de
betrokken coach of coaches een waarschuwing geven.
•
Als dergelijk incident zich voor een tweede keer voordoet, zal de in
overtreding zijnde coach of coaches de toegang tot de speelvloer worden
ontzegd en dit voor alle wedstrijden gedurende de lopende ontmoeting.
4. Per speler of ploeg is maximaal 1 coach toegelaten.
5. Zo de zaalindeling het toelaat, neemt de coach plaats op de hoek van de baan,
aan de achterlijn of achter de speelhelft van zijn eigen speler. Coachen van op een
andere plaats is niet toegestaan (niet langs de zijlijn of aan de overzijde van de
baan).

3.3.

SLOTBEPALING

PBO vzw is niet verantwoordelijk voor het individueel verloop en planning van elke
ontmoeting binnen de PBO Jeugdcuptour. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig
bij de meewerkende club die de desbetreffende ontmoeting organiseert.
Onregelmatigheden kunnen steeds en bij voorkeur zo snel mogelijk worden gemeld aan
de verantwoordelijke van PBO vzw.
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