
 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE  REGLEMENT 

Plaats: Sportcomplex Kessel-Lo 

Stadionlaan 4 

3010 Kessel-Lo 

016/25.34.80 

  Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF 
en het Liga reglement C 250. 

 Kledij moet conform zijn aan de BBF-reglementen (art. 117 en 

118 van C 100). 

 Iedere inschrijving verplicht tot betaling, zelfs indien de speler 

niet deelneemt behoudens het bepaalde in art. 112 van het 

algemeen reglement (C 100). 

 Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 

 Men kan zich voor  maximum 3 verschillende disciplines 

inschrijven (dus bv. niet HD C1 tesamen met HD B2). 

 Bij te weinig aantal inschrijvingen in een bepaalde discipline / 

reeks, kan deze worden geannuleerd, gegroepeerd met dezelfde 

discpline van een andere reeks of kan er in poule worden 
gespeeld. 

 Spelers die medicatie gebruiken dienen dit vóór de aanvang van 

hun eerste wedstrijd mee te delen aan de referee bij middel van 
een medisch attest onder gesloten omslag. 

 De tornooi-organisatie heeft het recht alle maatregelen te treffen, 

die nuttig of nodig zijn voor een goed en vlot verloop van het 
tornooi. 

 Een inschrijving is pas volledig als beide partners zich inschrijven 

en als lidnummer en club duidelijk vermeld zijn. 

 Het aantal inschrijvingen wordt beperkt in functie van het aantal 

terreinen en de totale (maximale) duur van het tornooi. 
 Coaches dienen de richtlijnen van de referee te volgen. 
 Een halfuur vóór de aanvang van elke te spelen wedstrijd dienen 

de spelers aanwezig te zijn in de zaal. 
 Bij het verlaten van de zaal dient de referee hiervan op de hoogte 

worden gebracht. 

 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, 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. 

 

 

Referee: Dhr. Guido Melis 

 

 

Tornooi-organisator: Dhr. Jelle Hellinckx  

 Tel: 0497/66.13.30  

Dopingverantwoordelijke: Mevr. Nele Esters  

Info, tabellen en uren: 

 

 

Tornooiprogramma: 

www.dijlevallei.be 

www.toernooi.nl  

 

Toernooi.nl 

 

Prijzen: 2000 Euro aan geldprijzen  

Inschrijvingen: 

 

 

Inschrijvingsprijs: 

 

 

Loting: 

 

 

 

 

Vóór 26 oktober 2012 via 

www.toernooi.nl of via mail naar 

tornooi@dijlevallei.be 

 

bedraagt 6 EURO per discipline. 

 

 

 
Maandag, 5 november 2012 om 20 

uur. 

Vredeplein 26 

3010 Kessel-lo 

 

 

  

 
 

 

 

Shuttles: D: Yonex Mavis 300 (geel) 

         

C en B: Yonex aerosensa 20 en 30 

 

Diverse snacks verkrijgbaar 

op zaterdag en zondag. 

 

31
ste

 Nationaal 
Kwalificatie Tornooi 

 

17 & 18 november 2012 

De Leuvense badmintonclub “De 

Dijlevallei B.C. VZW” nodigt u uit voor 

haar 31
ste 

Nationaal Kwalificatie Tornooi 

voor B1, B2, C1, C2 en D dat georganiseerd 

wordt met de goedkeuring Badminton 

Vlaanderen. 

Met medewerking van de Stad Leuven. 

           BADMINTON SPECIALIST 

0486/66 84 60 

op afspraak 

             Marbotinstraat 104a 

1030 Brussel (Schaarbeek) 
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