
 
                              VLAAMSE               

KAMPIOENSCHAPPEN 
2009 

 

 

 
Data :      28 & 29 november 2009 
 
Plaats :   Sportcampus "LANGE MUNTE"- Bad. Godesberglaan 22 - 8500 Kortrijk  
 
Organisatie :  Lebad i.s.m. VBL Referee :   Benny Vanfleteren 
 
Tornooiverantwoordelijke en Dopingcontrole : Kristof DEVRIENDT 
 
 
 
Sluiting v/d inschrijvingen :  Dinsdag 3 november 2009 
Enkel online :    http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=37BE2FEE-DF4F-44F9-AD83-98B37D1600C8  
Info:       Tel : 03 / 287.83.83 of E-mail : gert@badmintonliga.be 
 
 

 
 

• Loting :   Maandag 16 november 2009 om 20 uur in het secretariaat DC/VBL 
• Inschrijvingsgeld :   € 6  per discipline  (ter plaatse te betalen) 
• Voorgeschreven shuttle : YONEX Aërosensa 20 

 
 
 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 

• Lid zijn van een bij de VBL aangesloten club en een A- of B- klassement bezitten. 
• In de dubbelspelen moet één van de spelers het overeenkomstig klassement bezitten. 
• Winnaars van de Provinciale Kampioenschappen in enkelspel C1 mogen in de B- reeks 

inschrijven. 
• Winnaars van de Provinciale Kampioenschappen in enkelspel B1 mogen in de A- reeks 

inschrijven. 
• Er worden geen periodes van onbeschikbaarheid aanvaard 
• Maximum  3 verschillende disciplines toegelaten 

 
 

 
 

REGLEMENT 
 

• De Kampioenschappen worden gespeeld overeenkomstig de BBF-reglementen en G211. 
• De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht de deelname, 

uitgezonderd toepassing van art. 112. 
• De deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee. 
• De deelnemers wordt persoonlijk verwittigd van het aanvangsuur van zijn/haar eerste 

partij. 
• Bij te weinig inschrijvingen wordt Amerikaanse Pool toegepast of de reeks geschrapt (bij 

minder dan 5 deelnemers. 
• Deelnemers die medische producten gebruiken dienen dit vooraf onder gesloten omslag, 

via een doktersattest, te melden aan de organisatoren. 
• Maximum  drie verschillende disciplines zijn toegestaan 
• 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. 
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