
 

 

 

NATIONAAL TORNOOI 
B-Cl -C2-D 

B1-B2-C1-C2-D 

 

 

14 & 15 februari 2009 

 

 

 

   PLAATS:                        Sporthal ’t GELEEG, Caïmolaan z/n 3970 Leopoldsburg 

  Tel. 011/40.22.60 

REFEREE: Jos Cosemans 

 INSCHRIJVEN: Uiterlijk tot 23 JANUARI 2009  bij: 

 Bart Machiels, Donk 120 bus 1, 2400 MOL 

 Tel. 0496/578.592 

 Of via E-MAIL: tornooi@leobad.be of  online 

LOTTREKKING:  03 februari 09 om 19.30u in de cafetaria van de sporthal. 

INSCHRIJVINGSGELD: 6 € voor 1 discipline, 12 € voor 2 disciplines,15 € voor 3 disciplines 

(bijdrage inbegrepen) Te betalen ter plaatse. 

SHUTTLES:  B – C1 : Yonex 20  

  C2 - D: Yonex Mavis 300 (wit) 

 VERANTWOORDELIJKE     Sansen Stefan 

 DOPINGCONTROLE 

Opgelet:  
Gemengd Dubbel in Poules ZONDAG 

Heren en Dames Enkel rechtstreeks of poules Zaterdag/Zondag 

Heren en Dames Dubbel in Poules ZATERDAG 
 

REGLEMENTEN:  
-Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en het Ligareglement C250. Wat betreft de kledij zie 
art.117 en 118. 
-De spelers moeten bij controle hun VBL-lidkaart kunnen voorleggen.  
-Een speler die medicatie gebruikt, dient dit voor aanvang van het tornooi te kunnen staven, 
 door de organisatoren een doktersattest te overhandigen onder gesloten omslag.  
-De administrator belast met de procedure in geval van dopingcontrole is Sansen Stefan.  
-Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 
-De shuttles zijn ten laste van de spelers en zijn te koop in de zaal.  
-Elke deelnemer wordt via zijn clubsecretariaat verwittigd van het aanvangsuur van zijn eerste wedstrijd. 
-Inschrijvingen worden enkel schriftelijk of via E-mail aanvaard, met vermelding van lidnummer.  
-De inschrijving verplicht tot betaling, uitgezonderd de modaliteiten van art. 112 ( C 100)  
-De deelnemer mag maximaal in 3 verschillende disciplines inschrijven. 
-Bij onvoldoende inschrijvingen kan een discipline afgelast, samengevoegd of in poule gespeeld worden. 
-De spelers dienen een half uur voor aanvang van hun wedstrijd aanwezig te zijn en mogen de zaal niet verlaten zonder    
toestemming van de referee en de wedstrijdleiding. 
-Niet bevestigde dubbels worden beschouwd als een inschrijving met een “X”  
-PORTRETRECHT :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 

 

 

Het bestuur. 

www.leobad.be 

Stamnr 70005 

0495/460.655 

MOGELIJKHEID OM RACKETTEN TE LATEN BESPANNEN 


