
Nationaal B1-B2-C1-C2-D Tornooi BadmintonTeam Halle 2009 
 

l Speeldata : 14 & 15 februari 2009 
l Plaats : Sporthal “De Bres” 

    Monseigneur Senciestraat 13 
    1500 Halle 

  Tel : 0496/97-26-74 
l Referee : Axel Caers 
l Tornooiverantwoordelijke : Wim Demuylder 

     Lenniksesteenweg 613 
     1500 Halle 
     Tel : 02/305.35.29 
l Dopingsverantwoordelijke : Annick Jenquin 
l Uiterste inschrijfdatum : uiterlijk tot en met 20 januari 2009 
l Lotingsdatum : 31 januari 2009 om 20u 
l Lotingsplaats : Cafetaria “De Bres” 

      Monseigneur Senciestraat 13 
      1500 Halle 
l Tornooireglement : 

· Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en het VBL-reglement C250. 
· Kledij moet conform zijn aan het reglement C100 art. 117. 
· Elke inschrijver is verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld behalve indien reglement 
C100 art. 112 van toepassing is. Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 
· Men mag zich maximum in drie verschillende disciplines inschrijven. 
· Dubbelpartner moet zich afzonderlijk inschrijven. 
· Spelers die medicatie gebruiken dienen dit, voor aanvang van hun eerste wedstrijd, via een 
medisch attest onder gesloten omslag te melden aan de referee. 
· De deelnemers dienen een half uur voor hun wedstrijd aanwezig te zijn in de zaal. 
· Verlaten van de zaal mag enkel mits toestemming van de referee. 
· Iedere deelnemer moet zijn VBL/LFBB lidkaart voorleggen bij aanmelding. 
· De tornooileiding heeft het recht de nodige maatregelen te treffen opdat het tornooi vlot zou 
verlopen. 
· Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. 
· Bij te weinig inschrijvingen wordt Amerikaanse pool toegepast, wordt de reeks geschrapt of 
samengevoegd met een andere reeks. 
· Inschrijvingen worden aanvaard tot het maximum van 500 wedstrijden is bereikt. 
· De aanvangsuren worden via e-mail doorgegeven. 
· Shuttles zijn ten laste van de spelers en verkrijgbaar in de zaal. 
· Voorgeschreven shuttle :  B1 B2 C1  Yonex Aerosensa 15 – C2 D Yonex Mavis 300 (geel) 
 
 Nota: Reglement van het portretrecht: 
 
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. 


