


 
 
 
 

 WWW.BCHERNE.BE 

website : www.bcherne.be – rekeningnummer : KBC 734-1311548-20 
secretariaat : Patrick Debrule – Meloketse 2, 1570 Tollembeek  0497 51 91 24 – e-mail : secretariaat@bcherne.be 
 

BC HERNE NATIONAAL BMx Tornooi 2009 
datum  | 12 & 13 december 2009 
plaats | sporthal Hernekouter 1, 1540 Herne 
inschrijvingen  | uiterlijk tot en met 20 november 2009 
   via www.bcherne.be ; www.toernooi.nl of 
   via e-mail : bmxtornooi@bcherne.be 
   (inschrijving(en) via e-mail enkel geldig na tegenbericht) 
inschrijvingsgeld   | 5 EUR per discipline 
loting     | maandag 30 november 2009 om 20h00, 
      Klein Brusselstraat 5, 1670  Heikruis 
shuttles     | Victor Maxima / Yonex Mavis 300 Geel 
referee     | Guido Melis 
tornooiverantwoordelijke  | Kim De Rom  - tel. 0474/ 455 993 
dopingverantwoordelijke  | Luc Somers 

 
tornooireglement 
 Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en Liga- reglement C 250. 
 De kledij moet conform zijn aan het reglement C 100 art. 117 en 118. 
 Elke inschrijver is verplicht het inschrijvingsgeld te betalen, ongeacht zijn deelname, behalve 

bij toepassing van artikel 112 van de C 100. 
 Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. 
 Elkeen mag max. in 3 verschillende disciplines inschrijven. 
 Iedere deelnemer moet zijn VBL/LFBB lidkaart voorleggen bij aanmelding. 
 Het verlaten van de zaal mag enkel mits toestemming van de referee. 
 Iedere deelnemer die medicatie gebruikt dient hiervoor een doktersbewijs onder gesloten 

omslag aan de referee te overhandigen. 
 Bij een te weinig aantal inschrijvingen kunnen reeksen geannuleerd, samengevoegd of in poule 

gespeeld worden. 
 Het inrichtend comité heeft het recht alle maatregelen te treffen om het goede verloop van 

het tornooi te waarborgen. 
 Voor afwezige spelers is reglement G211 van toepassing. 
 Het maximaal aantal deelnemers per enkeldiscipline wordt beperkt tot 32 (max. 5 wedstrijden 

per dag). 
 Inschrijvingen worden aanvaard tot het maximum van 230 wedstrijden op zaterdag en 160 

wedstrijden op zondag is bereikt. 
 Elke deelnemer is verplicht telkens een half uur voor elk van zijn wedstrijden speelklaar in de 

zaal aanwezig te zijn. 
 Coaches dienen de richtlijnen van de referee te volgen. 
 Spelers moeten tijdens de intervals in de onmiddellijke nabijheid van hun speelveld blijven. 

Een walk-over kan uitgesproken worden op het voorziene speeluur wanneer een speler niet 
aanwezig is. 

 Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door 
LFBB 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. De 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. 

 


