
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sportpunt Zwevegem 

Bekaertstraaat 4, Zwevegem 

Tel.: 056/76 58 00 

INSCHRIJVINGEN 
 

Inschrijven kan tot zondag 5 oktober 2008 bij: 

        Bart Soenens  

        Kwadepoelstraat 48  

        8550 Zwevegem 

  e-mail : inschrijving_dz99@hotmail.com 

  of via www.toernooi.nl 
(elektronische inschrijving is enkel geldig na bevestiging) 

 

INSCHRIJVINGSGELD 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per discipline, 

te betalen in de zaal       

 

TORNOOI VERANTWOORDELIJKE 

 

Bart Soenens 
 

 

Heren en Dames dubbel wordt volledig afgewerkt op 

zaterdag. Gemengd dubbel start op zondag. 
 

Alle dubbel disciplines worden in poule vorm 

gespeeld. 
 

SHUTTLES 
 

B en C1 reeks: Yonex Aerosensa 15 

D reeks: Yonex Mavis 300 (geel) 
 

LOTING 
 

woensdag 15 oktober  2008 om 20.00h bij Bart 

Soenens, Kwadepoelstraat 48, 8550 Zwevegem 

       

REFEREE 
 

Dhr Benny Vanfleteren 

 

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAAALL  

BBAADDMMIINNTTOONN  TTOORRNNOOOOII    

VVOOOORR    BB,,CC  EENN  DD--SSPPEELLEERRSS  

ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 

 OKTOBER 2008 



REGLEMENT 

 
o Het tornooi wordt gespeeld volgens BBF reglementen en ligareglement C250. 

o Er kan maximaal voor drie verschillende disciplines worden ingeschreven. 

Inschrijving verplicht tot betalen, behoudens toepassing van C100 art 112. 

o Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomen aanvaard tot het maximum aantal wedstrijden bereikt wordt. 

o Voor afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 

o De deelnemers worden via het clubsecretariaat verwittigd van het aanvangsuur van hun eerste wedstrijd. Spelers 

dienen een half uur voordien in de zaal te zijn. 

o Bij aanmelding dient men de spelerslicentie te kunnen voorleggen. De zaal mag enkel verlaten worden mits toelating 

van de referee en na inschrijving aan de wedstrijdtafel. 

o Bij te weinig inschrijvingen wordt een Amerikaanse pool toegepast, wordt de reeks geschrapt of samengevoegd met 

een andere reeks. 

o Spelers die medicatie gebruiken dienen dit voor aanvang van de wedstrijden via doktersvoorschrift en onder gesloten 

omslag aan de referee mede te delen. 

o Dopingverantwoordelijke is Bart Soenens. 

o De inrichters hebben het recht maatregelen te nemen voor het goede verloop van het tornooi. 

o Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door BBF of VBL, is het 

toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het tornooi betekent dat hiervoor geen 

bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, 

geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door de houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen 

gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, webcasting, radio, film, verspreiding via de pers 

en andere gelijkaardige media. BBF en zijn geaffilieerde federaties en elke betrokken fotograaf hebben het recht elke 

foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden gemaakt tijdens het tornooi, te gebruiken 

voor niet-commerciële doeleinden. 


