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Inlichtingen: www.gulbad.be 

 

Nationaal 
Badmintontornooi 

07 & 08 januari 2012 
 

 
 
 
 

B1, B2, C1, C2 en D spelers 
(B1, B2, C1, C2 en D enkels in KO) 

(B1, B2, C1, C2 en D dubbels en gemengd in poule) 
 
 
 

 



PLAATS:   Sporthal Gullegem 
    Peperstraat, 2 

8560 Gullegem 
056 / 41 45 66 

 
INSCHRIJVINGSGELD: 6€ per discipline of 15€ voor 3 disciplines, 

te betalen in de zaal (bijdrage VBL 
inbegrepen) 

 
INSCHRIJVINGEN:  Voor 11 december 2011 bij 
     

Manueel: Nick Dermaux 
    Bissegemsestraat, 18/3 

8501 Heule 
0475 / 86 46 37 
 

Via e-mail: gullegemsebc@hotmail.com 
     
  Online:  www.toernooi.nl  of 
    www.badmintonliga.be 
    kies Gullegemse BC 2012 

 
REFEREE:   Mevr Denys Annie 
 
DOPINGCONTROLE:  Dhr Demeestere Jean-Pierre 
 
SHUTTLES:   D:  Yonex Mavis 300 (geel) 
    C2, C1 en B: Yonex Aeroclub 05 
    (Shuttles te verkrijgen in de zaal) 
 
LOTING:   Dinsdag 27 december 2011 om 20u bij 

Ghilgemyn Jürgen 
    Pereboomhof,  48 

8560 Gullegem 
0486 / 08 07 40 

 
WEDSTRIJDEN:  Zaterdag: enkels + dubbels (volledig) 
    Zondag:  rest enkels + gemengd dubbel 
 

 
 

 
 
 

Reglement: 
- Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF-reglementen en het 

Liga reglement C250 
-  Voor afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing 
-  Maximum 3 verschillende disciplines zijn toegestaan 
-  De VBL- of LFBB-lidkaart wordt getoond aan de inschrijvingstafel 
-  Elke speler wordt via het secretariaat van zijn club verwittigd van 

het aanvangsuur van zijn eerste wedstrijd en dient minstens een 
half uur voor de aanvang spelensklaar te zijn. 

-  Een deelnemer mag de zaal niet verlaten zonder toestemming van 
de referee 

-  De wedstrijdleiding kan alle beslissingen nemen om het goede 
verloop van het tornooi te waarborgen 

-  Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen reeksen samengevoegd of 
afgelast worden 

- De kledij moet conform zijn volgens het artikel 117 & 118 van het 
reglement C100 

- Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegelaten 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


