
                        BC STEKENE 
TORNOOI voor B 2 - C 1 -C 2 - D 

 
Datum:   10 en 11 januari 2009 
Plaats :   Sporthal  
   Nieuwstraat 60D 
   9190 STEKENE   Tel. 03 / 779.89.11 
 
De dubbels worden in poule gespeeld. 
Dubbel heren en dames wordt volledig afgewerkt op zaterdag 10 januari 2009. 
Gemengd dubbel wordt volledig afgewerkt op zondag 11 januari 2009.  
De disciplines Enkel worden in knock-out systeem afgewerkt, tenzij bij onvoldoende 
inschrijvingen.  
Inschrijvingen worden aanvaard tot maximum aantal wedstrijden zijn bereikt 
 
Loting:  op maandag 29/12/2008 te 20.00u bij Leen Devolder 
 
Shuttles  D + C2 : YONEX Mavis 300 geel 
   C1 + B2 : AEROSENSA 10 
 
Referee: Walter Van Gorp 
 
Inschrijvingsgeld: € 6,00 per discipline (incl. VBL-bijdrage)  

 te betalen in de zaal 
Verantwoordelijke ingeval van dopingcontrole: Toon Bouchier 
 
REGLEMENT 
- het tornooi wordt gespeeld volgens de regels van BBF + C250 en G211/VBL. Bijzondere aandacht wordt 

gevraagd voor het reglement op de kledij zoals  
bepaald in art.117 en 118 van C.100; 

- iedere deelnemer moet zijn VBL/LFBB lidkaart voorleggen bij aanmelding 
- men mag maximum aan 3 verschillende disciplines deelnemen 
- bij onvoldoende inschrijvingen kunnen reeksen worden samengevoegd of afgelast 
- bij dubbel dienen beide partners zich in te schrijven 
- Spelers die medicatie nemen dienen voor aanvang een medisch attest (onder gesloten omslag) aan de 

referee over te maken 
- Inschrijven verplicht tot betalen uitgezonderd indien art. 112 van toepassing is. 
- Voor het verlaten van de zaal dient de referee verwittigd te worden! 
- 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; 
- 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. 



                        BC STEKENE 
TORNOOI voor B 2 - C 1 -C 2 - D 

 
 
Inschrijvingen :  ten laatste  op 17/12/2008  
   Vervroegd afsluiten kan indien maximum aantal inschrijvingen bereikt 
   Devolder Marleen 
   Kloosterstraat 37 
   9190   Stekene 
   Tel. 0474 / 799.032 
 
 Via www.toernooi.nl 
 of via e-mail naar: leen.devolder@bcstekene.be 
 een bevestiging wordt verstuurd indien inschrijving via dit e-mailadres 
 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
NAAM : ........................................... VOORNAAM:..............................................  
 
ADRES : ................................................................................................................  
 
Tel : ...................................................... VBL-lidnr. :..............................................  
 
KLASSEMENT :.......................................... CLUB :..............................................  
 
e-mail - adres : ....................................................... ..............................................  
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Datum: ............................................... Handtekening:..............................................  

http://www.toernooi.nl
mailto:leen.devolder@bcstekene.be

