
INTERNATIONAAL KWALIFICATIETORNOOI IN A-B1-B2-C1-C2-D 
van 

ROYAL ANTWERP B.C. 
op 

  18  en 19  OKTOBER 2008 
        

PLAATS :  Gemeentelijke sporthal KONTICH 
     Duffelsesteenweg 145 

 
DATUM :  Zaterdag, 18 oktober 2008 van 9.00 tot 22.00 uur (enkel en dubbel) 

   Zondag, 19 oktober 2008 van 9.00 tot 18.00 uur (enkel en dubbel gemengd) 
  
 
INSCHRIJVINGEN : Voor 26 september 2008 via toernooi.nl (link op 
www.badmintonliga.be) of  te versturen naar : 
                                   Steven Vermeulen 
              Kamiel De Cockstraat 4 - 9150 Kruibeke 

e-mail : tornooi@rabc.be (geldig na bevestiging ontvangst) 
Voor info : +32(0)472.20.00.70 (na 18u00 of tijdens weekend) 

 
INSCHRIJVINGSGELD :  6 euro per discipline 
                                                   
LOTTREKKING : Op  7 oktober 2008, om 20.30 uur, bij Referee 
 
REFEREE :  Dhr Reggy de Clercq - Doornboompad 60 - 2270 Herenthout 

DOPINGVERANTWOORDELIJKE : Mevr. Inge Rijcken 
 
REGLEMENT : 

1. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en het Liga reglement 
C250. 

2. Men mag in maximum 3 disciplines inschrijven. De inschrijvingen worden in volgorde van 
binnenkomen in aanmerking genomen. 

3. De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen die het goede verloop van het 
tornooi waarborgen.   

4. Dubbel heren en dames wordt op zaterdag gespeeld; de gemengd-discipline op 

zondag en de enkel disciplines gespreid over het weekend.  
5. De zaal verlaten kan enkel mits toestemming van de referee en de inrichters. 
6. Shuttles : A,B en C1 spelen met First Pro , C2 en D speelt met Yonex Mavis 300 (wit).   
7. Inschrijven voor het tornooi verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht 

het al dan niet deelnemen, behalve als art 112 van C100 van toepassing is. 
8. Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 
9. De spelers dienen een half uur voor het aangeduide uur speelklaar in de zaal te zijn. Bij 

aanmelding moet iedere deelnemer zijn lidkaart voorleggen. 
10. De aanvangsuren worden meegedeeld aan de clubsecretariaten of rechtstreeks. 
11. Spelers die medicatie gebruiken dienen vooraf onder gesloten omslag een doktersattest 

voor te leggen aan de organisatoren. 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

NAAM : ..............................................VOORNAAM : ............................ 
 
ADRES: ..................................................................................................  
 
POSTCODE : .................WOONPLAATS : ........................................... 
 
TELEFOON : ...................................KLASSEMENT : ........................... 
 
CLUB : .....................................LIDNUMMER : ..................................... 
 
E-MAILADRES: …………………………………………………………….…. 
 
GSM-NR: ………………………………………………………………………. 
 

Discipline 
 

 A B1 B2 C1 C2 D         Naam partner + club 

Heren enkel         

Dames enkel      
 

  

Heren dubbel 

(zaterdag) 
          

Dames dubbel 
(zaterdag)l 

       

Gemengd 
dubbel 
(zondag) 

       

 
Datum : ........................ Handtekening : ............................. 
 

Info kan je ook terugvinden op onze website : www.rabc.be 
 
 

            
 
 
 
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. 


