
Naam en voornaam

Sporthal

Tornooiverantwoordelijke

tel

Klassement Inschrijven bij 

website

    INSCHRIJVINGSFORMULIER
1  -  2    NOVEMBER 2008

www.badminton-pbo.be

Club 0476 55 80 42

Frank De Mets

Gemberstraat 16

9052 - Gent 

Adres

Telefoon

Frank De Mets

Gemberstraat 16

9052 - Gent 

E-mail adres

  PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
Badminton

Sporthal Puyenbroeck

Puyenbrug 1A

9185 Wachtebeke

tel.09 342 42 50

PBO KAMPIOENSCHAPPEN  2008

VBL - nummer

website

Sluiting inschrijvingen

Datum loting

bij

Referee

A B1 B2 C1 C2 D

HE Prijzen

DE

HD Shuttles A/B/C1 Yonex Aerosensa 10

DD C2/D Yonex Mavis 300 geel

GD

Dopingcontrole

Bij inschrijving in dubbel of gemengd is bevestiging van de partner verplicht.

Inschrijvingsgeld

speeluren zaterdag 9 - 22 uur

zondag 9 - 18 uur

De zaal is volledig verduisterd.

11 oktober 2008
www.badminton-pbo.be

Mathieu Van Bouwel

in natura 

21 oktober 2008 om 19u

Frank De Mets

 AAN SPORTVRIENDELIJKE PRIJZEN!!!!

Franky Weyn 

6 euro per discipline

betalen bij aanmelding in de zaalP.S. :  ER ZIJN BELEGDE BROODJES TE VERKRIJGEN

Partner/clubDiscipline / Reeks

formulier te vinden op website van de PBO  www.badminton-pbo.be

De zaal is volledig verduisterd.



,

Reglementering PBO kampioenschappen 2008

Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF-reglementen C100 en C200 en het 
liga-reglement C250.
Enkel  BADMINTON- kledij is toegelaten. (C100 artikels 117 en 118)

Sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden op de vloer, net De Provinciale Badmintonraad 
zomin als buitenschoenen. Oost - Vlaanderen

De deelnemers dienen zich tenminste een half uur voor hun eerste
wedstrijd in sportkledij in de zaal te bevinden. organiseertwedstrijd in sportkledij in de zaal te bevinden. organiseert

Aanmelding en inschrijving gebeurt aan de inschrijvingstafel. provinciale kampioenschappen
De VBL lidkaart moet voorgelegd worden.
Het inschrijvingsgeld blijft verschuldigd, zelfs indien de speler niet deelneemt
behalve bij voorlegging medisch attest of bij toepassing van C100 art 113 voor
Maximum drie verschillende disciplines zijn toegelaten.
Voor de afwezigen is de G211 van toepassing.
Inschrijvingen per post of website (www.badminton-pbo.be), niet via telefoon. A - B - C - D spelers
Bij inschrijving in dubbel of gemengd is bevestiging van de partner verplicht.

Het eerste uur wordt naar de secretariaten gestuurd.

Niemand verlaat tijdens het tornooi de zaal zonder toelating van de 
referee en mits inschrijving aan de wedstrijdtafel 1 - 2 november 2008
De organisatie kan beslissingen nemen om een goed  en vlot verloop
van het tornooi te garanderen. Eventueel kunnen reeksen samengevoegd
of in poule gespeeld worden. Indien er te weining deelnemers zijn de  sporthal Puyenbroeck 
voor een bepaalde reeks of discipline kan deze geannuleerd worden.

met medewerking van
Deelnemers die medicatie gebruiken, dienen dit onder gesloten Provincie Oost-Vlaanderen
omslag te melden aan de referee Oost-Vlaamse Sportraadomslag te melden aan de referee Oost-Vlaamse Sportraad


