
 

 

Inschrijven : 

 

Vul onderstaande in en stuur naar :  

Bjorn Vandecraen, Spechtweg 8, 3140 Keerbergen 

e-mail: tornooi@tots.be  

 

Naam en Voornaam 
 

 

Geslacht 
 

 

Club 
 

 

VBL nummer 
 

 

Klassement 
 

 

 

Wenst deel te nemen aan het: 

Tots tornooi op 18 en 19 december 2010. 

 
Discipline Reeks,bv C1 Naam partner * Club partner 

HE    

DE    

HD    

DD    

GD    
* partner dient zich ook afzonderlijk in te schrijven ! 

 

 
Inschrijvingen bij voorkeur via http://www.toernooi.nl 

 

 

 
Internationaal Badmintontornooi 

voor B1 – B2 – C1 – C2 en D spelers 

 

18 en 19 december 2010 

 
 

 

 

 

 

 

Meer dan € 1000,- prijzengeld! 
 

 

 

 

 



Zaal:   Gemeentelijke Sporthal 

   Putsebaan 103 

  3140 Keerbergen 

  +32 15 512527 

 

Inschrijvingen:  Ten laatste op vrijdag 26 november 2010 

  Contact: Bjorn Vandecraen 

  Spechtweg 8, 3140 Keerbergen 

  Tel: +32 16 487344 

     
Inschrijvingen bij voorkeur via http://www.toernooi.nl 

 

 

Inschrijvingsgeld: 6 € voor eerste discipline 

12 € voor twee disciplines 

16 € voor drie disciplines 

 

Loting :    Maandag 6 december 2010 om 20u. 

in de gemeentelijke sporthal van 

Keerbergen. 

 

Shuttles :   B en C1 : Diamond Mars 

              C2 en D : Yonex Mavis 300 geel 

 

Referee :  Guido Melis (guido.melis@telenet.be) 

 

Dopingcontrole :  Luc Rombouts 

 

Tornooileider:  Jürgen Vrijmoed      +32 478 485978 

 

Tornooireglement 

 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en het ligareglement C250. 

Men kan deelnemen aan maximaal 3 disciplines, maar het is niet toegelaten om in te schrijven voor dezelfde 

discipline in 2 verschillende reeksen. 

De kledij moet conform zijn aan het reglement C100  (art. 117 en 118) 

De inschrijvingen worden in aanmerking genomen in volgorde van binnenkomst tot het maximum is bereikt. Ze 

kunnen dus voortijdig worden afgesloten. 

Elke inschrijver is verplicht inschrijvingsgeld te betalen ongeacht zijn deelname, op uitzondering van de 

bepalingen in art. 112 uit het reglement C100 of bij voorlegging van een medisch attest. 

Elke deelnemer wordt via het secretariaat van zijn club verwittigd van het aanvangsuur van zijn/haar eerste 

wedstrijd. 

Spelers dienen een half uur voor aanvang van elke wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn. 

Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing 

Een speler mag de zaal niet verlaten zonder de toestemming van de referee en de wedstrijdleiding.  

De wedstrijdleiding heeft het recht de nodige maatregelen te treffen voor het vlotte verloop van het tornooi. 

Deelnemers die medicatie gebruiken dienen dit onder gesloten omslag te melden aan de referee. 

De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om reeksen samen te voegen of af te gelasten of in poule te laten 

betwisten. 

Coaches dienen de richtlijnen van de referee te volgen. 

 

Belangrijk: 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. 



Opmerkingen: 

Behoudens uitzonderingen zullen de dubbelwedstrijden (HD en DD) worden gespeeld op zaterdag 18 december en de 

gemengd dubbelwedstrijden (GD) op zondag 19 december. 

Er zal ook getracht worden om de enkel wedstrijden (HE en DE) af te werken voor zondagmiddag. 


