
 

Badmintonclub The Flying Shuttles 
     nodigt U uit op zijn 32e Nationaal  

B1-B2-C1-C2-D Tornooi 

op zaterdag 26 en zondag 27 Januari 2013 

 

Herendubbel en damesdubbel worden op zaterdag gespeeld 
 Gemengd op zondag 

 

SPORTHAL ’t VEERLEVELD K. TRIESTLAAN 1  9080 ZAFFELARE  
Tel. 09/355.26.92 

 

Referee: Luc Van Boven (tel: 0497/583882, e-mail: luc.vanboven@telenet.be) 

 

Tornooiverantwoordelijke: Daan Noët, Rechtstraat 34; 9080 Lochristi 

 

Inschrijvingen: Voor 5 januari via htpp://badmintonvlaanderen.toernooi.nl (zie ook link op  

 www.theflyingshuttles.be )  

 Info: Daan Noët, Rechtstraat 34; 9080 Lochristi 

 (tel : 0485/24 21 56, e-mail: daan_noet@hotmail.com) 

 

Inschrijvingsgeld:  6,00 Euro per discipline; 15,00 Euro voor 3 disciplines te betalen bij aankomst  

in de zaal. Max. 3  verschillende disciplines toegelaten. 

 

Loting: Dinsdag 15 januari 2013, 20u00; Stenenbrug 7; 9160 Lokeren 
 

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

 D-reeks: Yonex Mavis 300 (geel).  

 C2-B1: Victor Queen 

Reglementen: 
 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de B.B.F. C100 en C200 en het Ligareglement C 250. 

 Men kan aan maximum 3 verschillende disciplines deelnemen. 

 De kledij moet conform zijn aan het reglement C100, art. 117/118. 

 De inschrijvingen worden in aanmerking genomen in volgorde van binnenkomst tot het maximum (250) wordt bereikt. 

Indien er onvoldoende zijn, kunnen reeksen samengevoegd, geannuleerd en/of in poule gespeeld  worden. 

 Elke deelnemer is verplicht inschrijvingsgeld te betalen ongeacht zijn deelname, op uitzondering van de bepalingen in 

art. 112/113 uit het reglement C 100 of bij voorlegging van een medisch attest. 

 Voor onwettig afwezige spelers wordt het ligareglement G211 toegepast. 

 Shuttles: D-reeks Yonex Mavis 300 (geel); C2-B1: Victor Queen 

 Lotingsdatum: dinsdag 15 januari 2013 

 De spelers moeten een half uur voor hun eerste wedstrijd speelklaar in de zaal aanwezig zijn zij worden verwittigd via 

hun secretariaat. 

 De verantwoordelijke bij dopingcontrole: Merv. Verhellen Martine (Spelers die medicatie gebruiken dienen dit voor de 

aanvang van het tornooi mee te delen aan de referee, via een medisch attest onder gesloten omslag). 

 Bij dubbels en gemengd is bevestiging van de partner verplicht. Niet bevestigde dubbels en gemengd worden 

beschouwd als een inschrijving met een ‘X’ 

 De wedstrijdleiding kan alle maatregelen treffen om de goede afloop van het tornooi te waarborgen. 

 De deelnemer mag de zaal niet verlaten zonder de toestemming van de referee en na inschrijving aan de 

wedstrijdtafel. Aan de tafel worden dan volgende gegevens genoteerd: naam; uur volgende wedstrijd; uur terug 

aanwezig; telefoon/gsm-nr. uur aankomst 

 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 organisator voor ontvangst. Indien de inschrijving na de loting geannuleerd wordt zonder 

aanvaardbare reden, is dit een niet reglementaire afwezigheid.  

 Het tornooi valt onder het portretrecht van de BBF of Badminton Vlaanderen 
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