
 

 

 

 

          2e Nationaal Tornooi 

             18 en 19 Februari 2012 

      B1 B1 B1 B1 ---- B2  B2  B2  B2 ---- C1  C1  C1  C1 ---- C2  C2  C2  C2 ---- D D D D 

            Heren- en damesdubbel op zaterdag 
       Gemengd dubbel op zondag  

           Enkels op zaterdag en zondag 

 

      Sporthal Puyenbroeck 
      Puidonkdreef 1A 
      9185 Wachtebeke    

    

                                shuttlestars@hotmail.com 

            www.shuttlestars.be 

S
h
u
tt
le
 S
ta
rs
 P
u
y
e
n
b
ro

e
c
k
 V

Z
W



Informatie 
 
Datum Zaterdag 18 en zondag 19 februari 2012 
 
Plaats Sporthal Puyenbroeck  
 Puidonkdreef 1A, 9185 Wachtebeke 
 
Inschrijvingsgeld € 6,00 per discipline 
 € 15,00 voor 3 disciplines 
 Te betalen in de zaal 
 
Inschrijvingen Peeters Kim 
 Sint-Niklaaslaan 26, 9080 Lochristi 
 032 (0)479 68 47 20 

 Enkel inschrijvingen via www.toernooi.nl 
worden aanvaard. Elektronische inschrijving 
enkel geldig na bevestiging! 

 
Inschrijven voor 28 januari 2012 
 
Tornooileider Bracke Evy 
 
Loting Dinsdag 7 februari 2012 om 20u bij 
 Bracke Evy, Moleneindstraat 8, 9160 Lokeren 
 
Referee  Ronny De Vos 
 
Prijzengeld Geld- en naturaprijzen voor de winnaars 
 
Shuttles D – Mavis 300 Geel 
 Vanaf C2 – Victor Queen 
 
Dopingcontrole Peeters Kim 
 
 
 
 



Reglement 
� Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF-reglementen en het VBL-reglement C250. Voor de 

afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 

� Elke afmelding van een speler na de inschrijving is alleen dan geldig als dit schriftelijk of per e-mail 
gemeld wordt en na bevestiging door de tornooiorganisator voor ontvangst.Indien de inschrijving na de 
loting geannuleerd wordt zonder aanvaardbare reden, is dit een niet reglementaire afwezigheid. 

� Er wordt geen rekening gehouden met de vermelde onbeschikbaarheid in de notities. 

� Als speler ben ik voor de twee dagen volledig beschikbaar om te spelen volgens de uurregeling 
opgemaakt door de organisator. 

� Kledij overeenkomstig VBL-reglement C100 art. 117 en 118. 

� De deelnemers dienen zich minstens 30 minuten voor de aanvang van hun eerste wedstrijd in 
badmintonkledij aan te bieden aan de wedstrijdtafel. 

� De deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee en het inrichtend comité. 

� Er mag maximaal worden ingeschreven voor drie verschillende disciplines. 

� Elektronische inschrijvingen worden behandeld in volgorde van ontvangst. De inschrijvingen worden 
afgesloten als het maximum aantal wedstrijden wordt bereikt. Reservelijsten kunnen aangelegd worden. 

� Dubbelpartners moeten zich eveneens elektronisch inschrijven via www.toernooi.nl, zoniet wordt de 
inschrijving beschouwd als zijnde “partner gevraagd”. 

� Een discipline/reeks kan bij te weinig inschrijvingen worden afgelast of in poule gespeeld worden of 
samengevoegd worden met een hogere reeks. 

� De lidkaart wordt getoond aan de inschrijvingstafel. 

� De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld tenzij toepassing van artikel 112 
(C100). 

� Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. 

� De tornooileiding heeft het recht de nodige maatregelen te treffen om het vlotte verloop van het tornooi 
te waarborgen. 

� Deelnemers die medicatie gebruiken, dienen dit vooraf onder gesloten omslag te melden aan de referee. 

� Shuttles zijn ten laste van de spelers en verkrijgbaar in de zaal. 

� Voorgeschreven Shuttle: B1, B2, C1, C2 – Victor Queen, D – Yonex Mavis 300 (geel) 

� Dubbels op zaterdag, gemengd op zondag. Enkels zowel op zaterdag en zondag. 

� Tijdens een officieel tornooi, kampioenshap, 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. 

� Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegelaten. 

� Het is niet toegelaten zich tussen de terreinen te begeven als de wedstrijden zijn aangevangen. Dit is 
enkel aan de coach toegestaan en dient voor aanvang bij de referee aangevraagd te worden. 



Inschrijven enkel via www.toernooi.nl 

Inschrijvingsformulier 
 
 

Naam : 

Adres: 

Telefoon: 

Email: 

 

Club: 

Klassement: 

Lidnummer: 

Adres of email club: 

 
 
 B1 B2 C1 C2 D 
HE      

DE      

HD      

Partner + Lidnummer + Club: 

DD      

Partner + Lidnummer + Club: 

GD      

Partner + Lidnummer + Club: 

 

Handtekening van de speler of ouder: 

 

 

Shuttle Stars Puyenbroeck dankt u voor uw deelname aan ons tornooi! 

W


