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Internationaal 

Badmintontornooi 

B1-B2-C1-C2-D 
 

17 en 18 december 2011

 
Meer dan 1000 € prijzengeld! 

 

 

 

HD en DD zoveel mogelijk in poule & volledig op zaterdag

GD zoveel mogelijk in poule op zondag 

Enkels op zaterdag en zondag 

 

17 en 18 december 2011 

HD en DD zoveel mogelijk in poule & volledig op zaterdag 

INFORMATIE 
Datum:   zaterdag 17 en zondag 18 december 2011

Plaats:   Gemeentelijke Sporthal

   Putsebaan 103, 

   ℡ +32 (0)15 512527

Inschrijvingsgeld:  6 € per discipline 

   16 € voor 3 disciplines

    te betalen in de 

Inschrijvingen:  Bjorn Vandecraen

   Spechtweg 8, 3140 Keerbergen

   ℡ +32 (0)499 203034

   tornooi@tots.be

   Inschrijven bij voorkeur via 

   ten laatste op z

Tornooileider:  Bjorn Vandecraen (

Loting:  Dinsdag 6 december 2011 om 20

referee 

Referee:  Axel Caers 

Louis Van Holestraat 2/0001, 

℡ +32 (0)479 375544

Shuttles:  D   – Yonex Mavis 300 Geel

vanaf C2  – Diamond Mars

Dopingcontrole :  Luc Rombouts 

zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 

Gemeentelijke Sporthal 

Putsebaan 103, 3140 Keerbergen 

+32 (0)15 512527 

€ per discipline (incl. ligabijdrage) 

€ voor 3 disciplines 

te betalen in de zaal 

Bjorn Vandecraen 

Spechtweg 8, 3140 Keerbergen 

+32 (0)499 203034 

tornooi@tots.be 

Inschrijven bij voorkeur via toernooi.nl 

zaterdag 26 november 

Bjorn Vandecraen (℡ +32 (0)499 203034) 

december 2011 om 20h bij de 

Louis Van Holestraat 2/0001, 3128 Baal 

+32 (0)479 375544 

Yonex Mavis 300 Geel 

Diamond Mars 

 



 

 

REGLEMENT 
� Men kan deelnemen aan maximaal 3 disciplines, maar het is niet 

toegelaten om in te schrijven voor dezelfde discipline in 2 

verschillende reeksen. 

� Niet bevestigde dubbels worden beschouwd als inschrijving met 

“X”. 

� De inschrijvingen worden in aanmerking genomen in volgorde 

van binnenkomst tot het maximum van 400 wedstrijden is 

bereikt. Ze kunnen dus voortijdig worden afgesloten. 

� Elke deelnemer is verplicht inschrijvingsgeld te betalen ongeacht 

zijn deelname, op uitzondering van de bepalingen in art. 112 uit 

het reglement C 100 of bij voorlegging van een medisch attest. 

� Elke afmelding van een speler na de inschrijving is alleen geldig 

als dit schriftelijk of per e-mail gemeld wordt en na bevestiging 

door de organisator voor ontvangst.  Indien de inschrijving na de 

loting geannuleerd wordt zonder aanvaardbare reden, is dit een 

niet-reglementaire afwezigheid. 

� Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF 

en het Ligareglement C250. Voor de afwezige spelers is het 

reglement G211 van toepassing. 

� De kledij moet conform zijn aan het VBL-reglement C100 (art. 

117 en 118) 

� De aanvangsuren zullen aangekondigd worden via email en op 

de website toernooi.nl. De deelnemers dienen een half uur voor 

aanvang van zijn/haar eerste wedstrijd speelklaar in de zaal 

aanwezig te zijn. 

� De deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming 

van de referee en de wedstrijdleiding. 

� De wedstrijdleiding heeft het recht de nodige maatregelen te treffen voor het 

vlotte verloop van het tornooi. 

� De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om reeksen samen te voegen of 

af te gelasten of in poule te laten betwisten. 

� Deelnemers die medicatie gebruiken, dienen dit onder gesloten omslag te 

melden aan de referee. 

� Iedere deelnemer moet zijn VBL- of LFBB-lidkaart kunnen voorleggen. 

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

� Kleurvaste indoorzolen zijn verplicht. 

� Coaches dienen de richtlijnen van de referee te volgen. 
 

Belangrijk: 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



 

 

 


