
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Naam: 
 
Straat en nummer: 
 
Postnummer:                   Gemeente:  
 
Land: 
 
Telefoon: 
 
Club: 
 
Klassement: 
 
lidnummer: 
 
E-mail: 
 
 
Dubbelpartner dient zich eveneens in te schrijven! 

 B1 B2 C1 C2 D 

HE      

DE      

HD      

Partner en club :  
 

DD      

Partner en club :   

GD      

Partner en club :   

Badmintonclub TIELT  

zijn vijfde internationale 
tornooi 

 
B1-B2-C1-C2-D 

organiseert 

op 1 en 2 oktober 2011 

 
Heren- en damesdubbel in poule volledig op zaterdag 

Gemengd dubbel in poule op zondag 
Enkels via knock-out op zaterdag en zondag 

 
 
 
 
 

in zijn gloednieuwe sporthal 



INFORMATIE 

Datum : zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011 
 
Plaats : sporthal TIELT 
 sportlaan 1, 8700 Tielt  
 +32 (0)51 404343 
 +32 (0)51 402177 
 
Inschrijvingsgeld : € 6,00 per discipline (incl. ligabijdrage) 
 € 15,00 voor 3 disciplines 
 te betalen in de zaal 
 
Inschrijvingen : Frank Boddin 
 F. Snellaertstraat 15, 8870 Izegem 
 +32 (0)497 051413 
 boddin.frank@pandora.be 
 website: www.bctielt.be of via www.toernooi.nl 
 elektronische inschrijvingen enkel geldig na be-

vestiging! 
 
Inschrijven voor : 10 september 2011 
 
Tornooileider : Frank Boddin 
 
Loting : dinsdag 20 september 2011 om 20u00 
 bij Frank Boddin 
 F. Snellaertstraat 15, 8870 Izegem 
 
Referee : Benny Vanfleteren 
 
Prijzengeld : cash (geen waardebons) 
 
Shuttles : D - Mavis 300 Geel 
 vanaf C2 - Karakal Championship Gold speed 77 
 
Dopingcontrole : Filip Deschepper 
  

REGLEMENT 

� Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF-reglementen en het 
Ligareglement C250. Voor de afwezige spelers is het reglement 
G211 van toepassing. 

 

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

� De deelnemers dienen zich minstens een half uur voor de aanvang 
van hun eerste wedstrijd in sportkledij aan te bieden aan de 
wedstrijdtafel.  

 

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

 

� De deelnemers worden via hun secretariaat op de hoogte gebracht 
van het aanvangsuur van hun eerste wedstrijd. De aanvangsuren 
zullen ook terug te vinden zijn op de website: www.bctielt.be  

 

� Er mag maximaal worden ingeschreven voor drie verschillende 
disciplines 

 

� De lidkaart wordt getoond aan de inschrijvingstafel 
 

� Het inschrijvingsgeld blijft verschuldigd zelfs indien niet wordt 
deelgenomen aan het tornooi, behalve als artikel 113 van 
toepassing is of bij voorlegging van een geldig medisch attest. 

 

� De wedstrijdleiding kan alle beslissingen nemen om het goede 
verloop van het tornooi te waarborgen  

 

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

 

� Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegelaten 
 

� De inschrijvingen worden afgesloten als het maximum aantal 
wedstrijden wordt bereikt. 

 

� De aanwezigheid van een fotograaf op het tornooi valt onder het 
portretrecht van de BBF/VBL, zie nota in bijlage. 

 

� 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. 


