
 
 

31ste NATIONAAL TORNOOI 
B1 - B2 - C1 - C2 

Zaterdag, 23 augustus 2008 & zondag 24 augustus 2008 
 

Stedelijke sporthal "Luchtbal" - Santiagostraat 2 - 2030 Antwerpen ℡ 03/542.27.90 
(tegenover "Metropolis" - Noorderlaan - 2030 Antwerpen) 

 
Referee :  nog te bepalen 
 
Inschrijvingen  
à toe te sturen voor 13 juli 2008 aan : Dirk Delechambre, Cyriel Buyssestraat 26, 2020 Antwerpen,  
℡ 03/825.47.78 of bij voorkeur via onze website www.antverpino.be.  
Inschrijvingen via de  website zijn enkel geldig na bevestiging. 
 
Inschrijvingsgeld  
à 6 Euro per discipline ( = 5,25 Euro + 0,75 Euro VBL-bijdrage) contant te betalen in de zaal 
 
Loting 
à 13 augustus 2008 - 20 uur, Dirk Delechambre, Cyriel Buyssestraat 26, 2020 Antwerpen,  
℡ 03/825.47.78 
 
Shuttles 
à B en C1-reeksen : Diamond Mars - C2-reeks : Yonex Mavis 300 (wit) 
 
Reglementen 
 1. het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen BBF en het Ligareglement C 250; 
 2. men kan slechts aan drie verschillende disciplines deelnemen. De inschrijvingen worden in volgorde  
    van binnenkomen in aanmerking genomen, tot het maximum van 270 wedstrijden is bereikt; 
 3. elke inschrijver is verplicht inschrijvingsgeld te betalen, ongeacht zijn deelname, uitgezonderd  
     toepassing artikel 112 (C 100); 
 4. voor de afwezige spelers is het reglement G 211 van toepassing; 
 5. de spelers dienen een half uur voor hun wedstrijd aanvangt, aanwezig te zijn in de zaal; 
 6. tot en met de kwartfinales worden geen umpires aangeduid; 
 7. de zaal verlaten kan enkel mits toestemming van de referee en het inrichtend comité; 
 8. de inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen die het goede verloop van het tornooi  
    waarborgen; 
 9. iedere deelnemer moet zijn lidkaart voorleggen bij aanmelding; 
10. deelnemers die medische producten gebruiken dienen dit vooraf, via een doktersattest onder  
      gesloten omslag, te melden aan de organisatie; 
11. verantwoordelijke dopingcontrole : Dirk Delechambre 
 
Inlichtingen 
à overnachtingsmogelijkheid in het Formule 1-hotel, Luithagen Haven, 2030 Antwerpen, 
     tel.: 03/544.97.81, fax : 03/544 92 84 (receptie open 24/24 uur) : 
     kamers 1 tot 3 personen : 38 Euro per kamer (douche en wc op de gang) 
     ontbijt : 5 Euro per persoon 
 
 

                                                                                                                                                                                 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
 
 
Naam en voornaam : ............................................................................................. 
 
Adres : ................................................................................................................... 
 
Postnummer : ………………….. Gemeente : ........................................................ 
 
℡ ………./ …………………………… GSM : ........................................................... 
 
Club : ..................................................................................................................... 
 
Klassement : …………….. Lidkaartnummer : ....................................................... 
 
e-mail adres : ........................................................................................................ 
 
 
Ook  de dubbelpartners dienen een inschrijvingsformulier in te zenden - zoniet 
wordt uw inschrijving met " X " genoteerd. 
 
 B1 

 
B2 C1 C2 PRIJZEN TER WAARDE VAN 

1250 EURO ! ! !  
HE 

 
    Inschrijven voor 13 juli 2008 !!! 

DE 
 

    PARTNER CLUB 

HD 
 

      

DD 
 

      

GD 
 

      

 
 
Datum : ……………………… Handtekening : …………………………………….. 
 
 

 

http://www.antverpino.be

