
	

RICOCHET® TOERNOOIREGLEMENT  

Aankondiging  

1. Het landelijk toernooicircuit “IRF RICOCHET TOUR” bestaat uit 10 toernooien 
per jaar. Een overzicht hiervan is te zien op internet (www.ricochetbond.nl).  

2. Overzichtsposters worden verstuurd naar alle Nederlandse Ricochet-
accommodaties.  

Inschrijving  

1. Inschrijving geschiedt via internet (www.ricochetbond.nl) middels het digitale 
inschrijfformulier.  

2. Toelating geschiedt op volgorde van ontvangst van inschrijving. 

3. Bij overbezetting wordt men automatisch op een reservelijst geplaatst. 
Plaatsing op de reservelijst geschiedt op volgorde van ontvangst van het 
inschrijfformulier.  

4. Mogelijkheid voor inschrijving voor een toernooi kan vanaf plaatsing op de 
wedstrijdagenda.  

5. Wanneer men zich inschrijft dient dit per toernooi afzonderlijk te gebeuren.  

6. De Ricochetbond Nederland kan spelers (m/v) naar eigen inzicht in iedere 
categorie (her)indelen. Ook kunnen “wild cards” worden toegekend.  

7. In de week voor aanvang van betreffend toernooi, worden de aanvangstijden 
op de website bekend gemaakt. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor 
het verkrijgen van de juiste aanvangstijden.  

8. De Ricochetbond Nederland mag een speler, evt. zonder opgaaf van reden 
weigeren.  

Toernooidag  

1. Men dient tenminste 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd 
aanwezig te zijn en zich aan te melden en het inschrijfgeld te voldoen.  

2. Indien noodzakelijk zal de wedstrijd stipt op de aanvangstijd beginnen. Men 
dient dan zelf tijdig zorg te dragen voor de “warming up”. (er bestaat dan géén 
opwarmmogelijkheid op de Ricochetbaan)  

3. Wanneer één van de deelnemers te laat met zijn/haar partij aanvangt, kan de 
wedstrijdleiding besluiten de partij te schrappen en de winst aan de tegenstander 
toe te kennen.  



4. Wanneer beide deelnemers te laat met zijn/haar partij aanvangen, kan de 
wedstrijdleiding besluiten om één of beide spelers (m/v) van verdere deelname 
uit te sluiten. Men blijft wel verplicht tot betaling van het inschrijfgeld.  

5. Wanneer een deelnemer (m/v) (zonder opgaaf van reden) niet op de 
toernooidag aanwezig is, blijft men tot betaling van het inschrijfgeld verplicht en 
kan de Ricochetbond Nederland besluiten tot uitsluiting van verdere deelname 
aan toernooien.  

6. Alle deelnemers dienen zorg te dragen voor gedegen kleding en schoeisel en 
voor een gehomologeerd racket. (kleding mag medespeler niet hinderen, 
schoenen mogen niet afgeven, uitsluitend officieel IRF Ricochet® racket 
toegestaan)  

7. Op en rond de banen is verbaal en/of fysiek geweld niet toegestaan. Naar 
inzicht van de wedstrijdleiding kan deze besluiten de desbetreffende persoon 
(personen) van verdere deelname uit te sluiten of zelfs uit de sportaccommoda- 
tie te (laten) verwijderen.  

8. Men dient de algemene reglementen van de organiserende 
sportaccommodatie na te leven.  

9. Om punten voor de Nederlandse ranking te verkrijgen, dient een speler al 
zijn/haar partijen uit te spelen. Indien de overkoepelende organisatie (Ricochet 
Benelux) ervan overtuigt is dat een blessure of (calamiteit) de oorzaak van 
opgave is, kan deze besluiten om de tot dusver behaalde NRL-punten toch toe te 
kennen.  
 
10. Op verzoek van één of beide deelnemers, kan de wedstrijdleiding een 
scheidsrechter aanwijzen. Meestal zal dit de winnende speler zijn van de 
voorgaande wedstrijd op dezelfde baan. Alle deelnemers dienen van de Ricochet 
spelregels en regelgeving op de hoogte te zijn.  

11. De prijsuitreiking vindt op inzicht van de wedstrijdleiding plaats ná de laatste 
wedstrijd. Winnaars ontvangen hun prijzen uitsluitend tijdens de uitreiking.  

Resultaten  

1. De resultaten zijn binnen circa 8 dagen te zien op www.ricochetbond.nl 

2. Over de uitslagen en puntenverdeling kan niet worden 
gecorrespondeerd. (suggesties, verbeteringen en of opmerkingen zijn natuurlijk 
welkom)  

3. De Ricochetbond Nederland kan naar eigen inzicht, uitslagen met behaalde 
punten van (open) Nederlandse toernooien al dan niet toevoegen aan de NRL-
lijst.  



FORMAT RICOCHET TOERNOOIEN  

1. Het aantal beschikbare banen bepaald het maximum aantal deelnemers.  

2. Iedere deelnemer speelt minimaal 3 partijen en maximaal 5 partijen per 
persoon.  

3. Uitzonderingen op punt 2 zijn mogelijk vanwege b.v. “bye’s” of bij tijdgebrek.  

4. Eventuele “bye’s” gaan naar de hoogst geplaatste spelers in het schema  

5. Deelname geschiedt op volgorde van ontvangst van inschrijving, ongeacht de 
categorie.  

6. Een toernooi duurt tussen 7 en 9 uren. Aanvang tussen 8:30 en 10:00 uur tot 
max. 18:00 uur.  

7. Richttijd per wijdstrijd bedraagt circa 30 minuten incl. opwarmen 
(uitzonderingen mogelijk).  

8. Rusttijd tussen games maximaal 45 seconden  

9. Capaciteit:  

2 banen = max. 36 partijen (max. 24 deelnemers)  
3 banen = max. 54 partijen (max. 32 deelnemers)  
4 banen = max. 72 partijen (max. 48 deelnemers)  
6 banen = max. 108 partijen  

10. Het aantal A-spelers (NRL-lijst en evt. Wild Cards) bepaald het 
toernooischema en structuur.  
1-8 A-spelers = 8 draw A-cat. schema (evt. aangevuld met hoogste B-spelers)  
9-16 A-spelers = 16 draw A-cat. schema (evt. aangevuld met hoogste B-spelers)  
Overige deelnemers komen in een B/C-cat. schema.  

1. NRL-punten waardering (verdelingen staan separaat op poster omschreven) :  
16 tot 24 deelnemers “200” toernooi  
25 tot 32 deelnemers “300” toernooi  
33 tot 48 deelnemers “400” toernooi  
49 tot 56 deelnemers “500” toernooi  
57 tot 64 deelnemers “600” toernooi  

13. Dames kunnen aan het herenschema worden toegevoegd  

14. Tijdens de toernooien wordt gebruik gemaakt van de Ricochet® 
Wedstrijdformulieren waarop tevens de geschatte aanvangstijd vermeld staat. 

15.  Door inschrijving voor een wedstrijd verklaar ik dat: 
       - Mijn deelname aan wedstrijden van de Ricochetbond Nederland   



           geheel voor mijn eigen risico is.  
         - De Ricochetbond Nederland, haar bestuur, de wedstrijdleiding, het  
           sportcentrum niet aansprakelijk zal stellen voor enig persoonlijk letsel, 
           verlies of beschadiging van mijn eigendommen. 
         - Ik begrijp dat ik niet verzekerd ben tegen enige persoonlijke  
           aansprakelijkheid, letsel, verlies of beschadiging van anders of mijn  
           persoonlijke bezittingen. 
         - Ik lid ben van de Ricochetbond Nederland en de regels van de bond 
           accepteer en respecteer. 
         - Geen reden weet waarom ik niet kan deelnemen vanwege  
           gezondheidsredenen. 

 


