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16e LEIETORNOOI 
Nationaal Kwalificatietornooi / B1 – B2 – C1 – C2 – D 

3 & 4 oktober 2009 
 

 
PLAATS :  Sporthal Latem – Deurle 
  Hoge Heirweg 64 – 9830 Sint-Martens-Latem 
  Tel: 09/282.73.73 
 
DATUM :  Zat. 3 oktober 2009 van 9h00 tot 22 h 

Zon. 4 oktober 2009 van 9h00 tot 18 h 
 
INSCHRIJVINGEN : vóór vrijdag 11 september 2009 
  Bij voorkeur online inschrijven via www.latembc.be 
  Inschrijving online geldig na ontvangen bevestigingsmail 
  Bavo De Zutter 
  Oude Gentweg 1 
  9840 De Pinte 
  Tel: 09/282.24.75 – GSM: 0478/74.53.44 
  E-mail: bavodz@latembc.be 
 
INSCHRIJVINGSGELD : 6  euro per discipline 
  15 euro voor 3 disciplines 
  (te betalen in de zaal) 
 
REFEREE :  Ronny  De Vos  
 
DOPINGCONTROLE : Sofie ARENS 
 
LOTING :  22 september 2009 om 20u in 
  cafetaria sporthal Latem - Deurle 
 
SHUTTLES :  D & C2 = Yonex Mavis 300 (geel) 
  C1 & B = Carlton GT3 

http://www.latembc.be
mailto:bavodz@latembc.be


 

 



 

REGLEMENT : 
 

1. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de B.B.F. en het Ligareglement C 250. 
2. De inschrijvingen worden tot 11 september 2009 in aanmerking genomen in volgorde van binnenkomen, tot 

het maximum aantal wedstrijden bereikt is. Bij onvoldoende inschrijvingen, kunnen reeksen worden 
samengevoegd. 

3. Iedere inschrijving verplicht tot betaling, behoudens bij het toepassen van de reglementering zoals vermeld in 
artikel C112.  Voor de afwezigen is artikel G211 van toepassing. 

4. Elke deelne(e)m(st)er moet een geldige VBL- of LFBB-lidkaart kunnen voorleggen. 
5. Men mag zich slechts in 3 verschillende disciplines inschrijven. 
6. Om de zaal te verlaten, wordt toestemming gevraagd aan de referee en aan het inrichtend comité . 
7. Elke deelnemer/deelneemster wordt via automatische email van zijn/haar aanvangsuur op de hoogte gebracht 

voor zover men zich online heeft ingeschreven via toernooi.nl. Zoniet wordt men op de hoogte gebracht op 
dezelfde wijze als waarop men zich heeft ingeschreven. Iedere deelnemer/deelneemster dient een half uur vóór 
de aanvang van zijn/haar wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn. 

8. De organiserende club behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen, die een vlot verloop van het 
tornooi zullen waarborgen. 

9. Spelers die medicatie nemen, dienen dit voor de aanvang van het tornooi mee te delen aan de referee of aan de 
verantwoordelijke dopingcontrole met een medisch attest onder gesloten omslag 

10. 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. 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER : 
 
Naam : ………………………………………..    Voornaam : ………………………………. 
Adres : ……………………………………………………………………………………………. 
Club : ………………………………………… Klassement : ……………………………… 
Lidnr. VBL (LFBB) : …………………………. 
Tel : …………………………………………… E-mail : …………………………………… 
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