
 

  

B.C. TORHOUT 
 

36ste INTERNATIONAAL TORNOOI 

22 & 23 december 2012 

A B1 B2 C1 C2 D Alle disciplines 
 

KWALIFICATIETORNOOI 

Met de medewerking van de Provincie West-Vlaanderen 

TOTAAL geldprijzen in A: 1.700 euro 

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt het prijzengeld aangepast. 

 Zaterdag van 9u-22u:  DE & HE en 

DD en HD reeksen B1 t/m D in poule 

DD A en HD A in KO 

 

 Zondag van 9u-18u: DE & HE vervolg en 
  GD reeksen B1 t/m D in poule 
 GD A in KO 

 
REFEREE : De Heer Chris Pollet 

 

TORNOOILEIDER & ADMINISTRATOR DOPINGCONTROLE: Albert Bossuyt -Tel. 00 32 (0)50/21 53 33 

 

Plaats: Stedelijke Sporthalle, Industrielaan 2, 8820 Torhout 

 00 32 (0)50/22 11 80 

 op 22 banen (aanpalende zalen A, B en C)  

 

Inschrijvingen:  Tot uiterlijk vrijdag 23 november 2012  

uitsluitend via htpp://badmintonvlaanderen.toernooi.nl 

 

 Het organisatie comité aanvaardt geen nieuwe 

inschrijvingen meer na deze datum.  

Enkel afzeggingen zijn nog mogelijk tot 6 december 2012. 

 

 De afsluiting van de inschrijvingen kan eventueel vervroegd 

worden indien het maximum aantal te spelen wedstrijden is 

bereikt. 

Inschrijvingsrecht: 6 EURO per discipline  

te betalen de dag van het tornooi zelf. 

Lottrekking:  vrijdag 7 december 2012 om 20u  

in cafetaria Stedelijke Sporthalle Torhout 

(00 32 (0)50/22 11 80) 

Shuttles :  A, B, C1 & C2-reeks : VICTOR QUEEN 

 D-reeks : Yonex Mavis 300 GEEL 

 De vermelde shuttles zijn te koop in de zaal 

Dopingverantwoordelijke: 

 Albert Bossuyt – 00 32 (0)50/21 53 33 

Uurregeling :  

Dames Enkel en Heren Enkel in KO: afwerking op zaterdag en zondag 

Volledige afwerking op zaterdag 22 december van volgende disciplines: 

Dames & Heren Dubbel B1 t/m D in poule & poulewinnaars in KO 

Dames en Heren Dubbel A in KO 

Volledige afwerking op zondag 23 december van volgende disciplines: 

Gemengd Dubbel B1 t/m D in poule & poulewinnaars in KO 

Gemengd Dubbel A in KO 

 

Reglement en portretrecht: zie keerzijde 

 



Reglementen :  
1. Het tornooi wordt gespeeld volgens de tornooireglementen BBF en de aanvullende tornooireglementen C250 van Badminton Vlaanderen. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het reglement op de kledij zoals bepaald 

in art.117 en 118 van C.100; 
2. Een deelnemer mag in maximum 3 disciplines inschrijven en voor inschrijving in een hogere reeks dan het eigen klassement is art. 114 van C.100 van toepassing; 

3. De B2-reeks en de D-reeks (alle disciplines) zijn voorbehouden voor Belgische spelers; 

4. Het is NIET toegelaten voor DEZELFDE DISCIPLINE in MEERDERE REEKSEN in te schrijven (bvb niet HE B2 en HE C1, niet HD B2 en HD C1, niet DD C1 en DD C2, niet GD C2 en GD D, enz.); 
5. De shuttles zijn ten laste van de spelers en zijn te koop in de zaal; 
6. De deelnemers worden via het secretariaat van hun club op de hoogte gebracht van het aanvangsuur van hun eerste wedstrijd en dienen een half uur voor het voorziene uur speelklaar aanwezig te zijn; 

7. Elke deelnemer moet zijn lidnummer Badminton Vlaanderen/LFBB/BBF/Federatie ingeven bij de inschrijving zoniet  kan de inschrijving geweigerd worden; 
8. De verliezer van een wedstrijd kan als umpire of lijnrechter opgeroepen worden; 
9. Het inrichtend comité kan beslissen de discipline volgens Amerikaanse pool te spelen of te schrappen bij onvoldoende inschrijvingen of samen te voegen met een hogere reeks; 
10. De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht het al of niet deelnemen, met uitzondering van de bepalingen van artikel 112 van C.100 ALGEMEEN REGLEMENT OVER DE COMPETITIES 

EN TOERNOOIEN; 

11. Voor onwettig afwezige spelers tijdens het tornooi wordt het  reglement  G211 van Badminton Vlaanderen toegepast; 

12. De deelnemers die medicatie nemen, moeten dit bij aanvang van het tornooi melden aan de Referee bij middel van een medisch attest onder gesloten omslag. Dit attest moeten zij na het tornooi terug 

opvragen; 
13. Een deelnemer mag de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee; 
14. De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen die het goede verloop van het tornooi waarborgen; de referee wordt in ieder geval geraadpleegd; 

Portretrecht 

Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door BBF of Badminton Vlaanderen, 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. 


