Inschrijven
Inschrijven kan uitsluitend via www.toernooi.nl:
• kies als club ‘BC SCC’
• klik het toernooi ‘BC SCC JRT 2010’ aan
• kies voor ‘inschrijven’ en vul hier alle gegevens in.
Houd er rekening mee dat de inschrijving voor jongensdubbel,
meisjesdubbel en gemengd dubbel pas geldig is nadat ook de
partner zichzelf heeft ingeschreven.
De sluitingsdatum van de inschrijving is maandag 30
augustus 2010 of zoveel eerder als het maximum van 300
partijen is bereikt!

Badmintonclub SCC
organiseert
Het eerste toernooi van het

Loting
De loting zal worden gehouden op maandag 06 september 2010.

Jeugd Ranglijst Circuit 2010/2011
op zaterdag 11 en zondag 12 september 2010
op 10 banen in sporthal Merode, Merodestraat 45 te Stein

Website
Meer informatie op onze website:

www.bcscc.nl

Toernooileider

Jeroen Custers
Majoor Evanslaan 12
6114 KR Susteren
Tel. 06-17550404
Email. toernooi@bcscc.nl

Assistent toernooileider Roel Ritterbeeks
Tel. 06-17515614
Toernooi commissie

Roel Ritterbeeks, Corina
Thewissen, Sanne Meijers en
Jeroen Custers
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Het aantal JRC toernooien per maand is een.
Aan de JRC status zijn eisen verbonden, met name
organisatie en administratieve verwerking.
De JRC status wordt verleend door de RCW.
Het JRC circuit bestaat uit de leeftijdsklassen U17, U15, U13
en U11. Leeftijdsgrezen: U11, U13, U15, U17 respectievelijk
geboren in 2000, 1998, 1996, 1994 of later.
In iedere leeftijdsklasse klasse zijn er 2 JRC onderdelen te
weten het ME en het VE.
Het ME en het VE van het JRC circuit dient gespeeld te
worden volgens het poule-afval systeem.
Tevens dient er volgens het systeem best of three games
gespeeld te worden. Alle onderdelen tot 21 punten al dan niet
met een mogelijke verlenging.
De uiterlijke eindtijd in de diverse leeftijdklassen zijn
verplicht als volgt :
U11 18.00 uur / U13 19.00 uur en de overige klassen 20.00
uur. De genoemde eindtijden gelden voor alle
jeugdtoernooien in Regio Limburg.
Deelnemers verdienen per toernooi door deelname punten
a.d.h.v. de volgende criteria: aantal deelnemers, het aantal
gewonnen partijen en het eindresultaat per deelnemer. Na
afloop van ieder toernooi wordt de dan geldende ranglijst op
basis van de punten per speler gepubliceerd. De wijze van de
puntentelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Ook voor de
MD en VD zal er een ranglijst opgemaakt worden a.d.h.v. de
puntentelling voor enkelspelen (ME en VE).
Na afloop van het JRC circuit, op het laatst gespeelde
toernooi wordt er direct ter plekke een eindranglijst
opgemaakt. De nummers 1 t/m 3 van die ranglijst per
onderdeel ontvangen een extra prijs in de vorm van
badminton gebruiks voorwerpen of anderszins een
aandenken.
In het JRC wordt er met veren shuttles gespeeld. De
navolgende uitzondering geldt hierbij: U11 en U13 wordt
geheel met nylon shuttles gespeeld. U15 speelt op zaterdag
met nylon shuttles en op zondag met veren shuttles.
Alle JRC toernooien dienen met behulp van de
toernooiplanner georganiseerd te worden. Deze is voor alle
verenigingen inclusief updates gratis beschikbaar.
Plaatsingen voor het JRC dienen gedaan te worden volgens
de op moment van loting vigerende JRC ranglijsten voor ME /
VE / MD / VD , voor het MD en VD telt het totaal van de
individuele punten op de MD /VD ranglijst van beide
deelnemers voor het bepalen van de ranking, voor het GD
telt het totaal van de individuele punten op de MD en VD
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ranglijst van beide deelnemers voor het bepalen van de
ranking.
Uiterlijk op zondagavond na afloop van het toernooi dient een
backup van het toernooi uit de toernooiplanner ingestuurd te
worden naar het e-mail adres van de vzt RCW. Het daarvoor
geldende e-mail adres is: rcw_limburg@badminton.nl
Vzt RCW zal het toernooi converteren naar een excel bestand
en dit bestand per e-mail op maandagavond naar de
”medewerker” verantwoordelijk voor het bijwerken van de
ranglijsten sturen. Deze zal de bijgewerkte ranglijsten
uiterlijk aan het einde van de week na afloop van het
toernooi per e-mail naar de webmaster regio Limburg sturen
Uiterlijk 14 dagen na afloop van ieder afzonderlijk toernooi
zal de actuele ranglijst gepubliceerd worden op de website
van regio Limburg.
De tussenstanden van de ranglijsten dienen op een goed
zichtbare plaats in de sporthal gepubliceerd te worden door
de deelnemende verenigingen.
Op alle JRC toernooien is de aanwezigheid van een referee
verplicht.
Toernooien uit het JRC tellen mee in de nationale ranking
(NRB) voor jeugdtoernooien.
Indien verenigingen verplichtingen en anderszins punten uit
deze regeling bij herhaling niet nakomen is de vzt RCW
gerechtigd passende maatregelen te nemen tegen
betreffende vereniging.
Tegen sancties door de RCW opgelegd is beroep bij de Regio
manager mogelijk, dit beroep dient dan wel met reden
omkleed en binnen 5 dagen na het opleggen van
desbetreffende sanctie op het e-mail adres van de regio
manager te zijn binnen gekomen. Het daarvoor geldende email adres is : rm_limburg@badminton.nl

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 voor een onderdeel, € 11,00
voor 2 onderdelen en € 15,- voor 3 onderdelen. Het
inschrijfgeld kan in de sporthal worden voldaan.
De aanmelding voor een dubbelpartij is pas geldig als de
partner eveneens heeft ingeschreven.
Er wordt gespeeld in sporthal Merode, Merodestraat 45 in
Stein, tel: 046 - 433 66 49. Op zaterdag van 09.00 - 20.00
uur en zondag van 10.00 - 18.00 uur.
De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is maandag 30
augustus 2010 of zoveel eerder als het maximum van 300
partijen is bereikt.
De loting zal worden gehouden op maandag 06 september
2010.
De organisatie is tijdens het toernooi op het volgende
nummer te bereiken: 06-17550404.

