
19e JEUGDTORNOOI
-9 (Minibad), -11 (J1), -13 (J2), -15 (J3), -17 (J4)

Zaterdag 24 april 2010
J1, J2, J3 & J4: ENKELS & DUBBELS

Minibad: ENKELS

PLAATS: Gemeentelijke sporthal, Dendermondestraat 25, 1785 Merchtem (tel: 052/37.16.36) 

DATUM: Zaterdag 24 april 2010

ORGANISATIE: Peter Rondelez - Jan Maervoetstraat 1 - 1785 Merchtem
   GSM: 0486/83.70.40 
   E-mail: rondelez.peter@telenet.be

REFEREE: Dhr. Sven Huypens

INSCHRIJVINGEN: €4,- per discipline, te betalen in de zaal.
         Inschrijvingen worden aanvaard tot 29 maart via toernooi.nl via (klik op link)
         http://www.toernooi.nl/sport/selectonlineentry.aspx?id=04B1921D-D0FE-4C7D-8BFF-98D00884CEB6

 LOTING: Maandag 12 april 2010. David Piccarelle, Kluisbeekstraat 4, 1745 Opwijk.

Voor een 'hapje en een drankje' kan men terecht in de cafetaria van de sporthal.



TORNOOIREGLEMENT
* Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF en het VBL reglement C250.

* Klassement : maximum C2 

* Men kan zich maximaal voor 2 verschillende disciplines inschrijven.

* De inschrijvingen worden in aanmerking genomen in volgorde van binnenkomst tot het maximum

 bereikt is. Ze kunnen dus vroegtijdig worden afgesloten.

* Inschrijving bij voorkeur via Toernooi.nl, via internet inschrijven is enkel geldig na bevestiging door tornooi-organisatie.

* Dubbelpartners dienen zich eveneens in te schrijven.

* De tornooiorganisatie heeft het recht alle maatregelen te treffen, die nodig zijn voor een goed

  en vlot verloop van het tornooi. Ze kan derhalve reeksen samenvoegen of aflasten.

* Iedere deelnemer moet zijn VBL/LFBB lidkaart kunnen voorleggen.

* De shuttles zijn ten laste van de spelers en zijn in de zaal te koop.

* Voorgeschreven shuttle : Yonex Mavis 300 (geel)       

* Het aantal inschrijvingen wordt beperkt in functie van het aantal terreinen en de totale duur.

* Aangepaste badmintonkledij is verplicht (Zie reglement C100 art. 117).

* Er zal bij voorkeur in poule gespeeld worden, behalve bij een teveel aan inschrijvingen.

* Verantwoordelijke administrator voor dopingcontrole is Dhr. Guido Melis.

 Spelers die medicatie gebruiken dienen dit voor de aanvang van hun eerstewedstrijd mee te delen aan de

 dopingadministrator of referee bij middel van een medisch attest onder gesloten omslag.

* Het inschrijvingsgeld blijft verschuldigd, zelfs bij een niet-deelname, tenzij toepassing van het reglement C100 art. 112

* Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing.

* Het verlaten van de zaal kan enkel met toestemming van de referee.

* Iedere speler dient speelklaar in de zaal aanwezig te zijn een half uur voor de aanvang van zijn/haar wedstrijd.

* Coaches dienen de richtlijnen van de referee te volgen.

* 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 op opgenomen tv-programma’s, internet, webcasting, radio, film, verspreiding via de pers

en andere gelijkaardige media. BBF en zijn geaffilieerdee 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.

INSCHRIJVINGSSTROOK

JEUGDTORNOOI DROP
24 APRIL 2010

  Naam:       Voornaam:
  Club:           VBL-Lidnr.:                          Klassement:
  Adres:
  Emailadres:            Tel:
  Jeugdverantwoordelijke van de club:      Tel:
  Geboortedatum:
            -9*  -11 -13 -15 -17    Naam Partner + Club
 Meisjes Enkel

 Jongens Enkel

 Meisjes Dubbel

 Jongens Dubbel
* In categorie -9 wordt gespeeld volgens het Minibad-reglement.

Strookje terug te sturen naar Peter Rondelez - Jan Maervoetstraat 1 - 1785 Merchtem




