
Datum: 9 & 10 maart 2013 
Wedstrijden dubbel heren en dubbel 

dames worden op zaterdag afgewerkt. 

Gemengde wedstrijden worden op 

zondag gespeeld. 

 

Alle dubbel wedstrijden worden in poule 

vorm gestart indien de inschrijvingen dit 

toelaten.  

– max 16 koppels ( 4 * 4 poule + KO ) per 

discipline ( late inschrijvingen komen op 

de reserve lijst ). 

Loting: 
Dinsdag 26 februari 2013 - 20u00 

Sporthal De Warande 

Referee: 
De heer Marcel Pierloot 

Tornooiverantwoordelijke: 
De heer Ronald Baetens 

Dopingsverantwoordelijke: 
De heer Koen Lammens 

Shuttles: 
B1 – B2 – C1 –C2  Yonex Aeroclub 05 

D  Yonex Mavis 300 (geel) 

Plaats: 
Sportcentrum DE WARANDE 

Warandelaan, 14 

9230 Wetteren 

09/369.84.70 

Inschrijvingen uitsluitend via: 
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl 

vóór 19 februari 2013  

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.a

spx?id=12EE00DA-6681-4F6F-90EB-

03CF89A83320 

 

tornooi.bcchallenge@gmail.com 

http://www.bcchallenge.be 

 

 

Inschrijvingsgeld: 
te betalen in de zaal 

 

6 € per discipline 

15 € voor 3 disciplines 

Prijzen: 
Geldprijzen 

Extra bonus voor disciplines met 

maximaal aantal inschrijvingen  !!  

 

 

 

 



Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en het Liga reglement C250 en G211. 

• Er mag voor maximum 3 verschillende disciplines worden ingeschreven. Inschrijvingen worden 

aanvaard in volgorde van inschrijving tot het max. per discipline is bereikt. De inrichters mogen 

maatregelen treffen voor een goed tornooiverloop. 

• Bij inschrijving voor het dubbelspel is schriftelijke bevestiging door de partner noodzakelijk. 

• Inschrijven verplicht tot betalen van het inschrijvingsgeld, ook bij niet deelname, uitgezonderd 

bij toepassing van art 112 (C100). 

• Er worden geen telefonische inschrijvingen aanvaard. 

• Elke speler wordt via mail van  http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl 

• op de hoogte gebracht van het aanvangsuur van zijn eerste wedstrijd. 

• Badmintonkledij conform aan BBF-reglementering en Liga reglement C250. 

• Schoenen met blauwe of zwarte zolen zijn verboden. 

• Elke speler dient minstens een half uur voor de aanvang van zijn eerste wedstrijd speelklaar in 

de zaal aanwezig te zijn. 

• Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 

• Een speler mag de zaal enkel verlaten mits toestemming van de referee en na inschrijving aan 

de wedstrijdtafel 

• Elke speler die medicatie neemt, meldt dit vooraf aan de referee of de organisatie 

(doktersattest onder gesloten omslag). 

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

waarborgen, zoals samenvoegen van reeksen per discipline in geval van te weinig wedstrijden. 

(Als voorbeeld DDC2 + DDD) 

• Inschrijvingen zijn enkel geldig na bevestiging van de 

tornooiverantwoordelijke. 

Locatie:
Komende vanaf de E40 vanuit Gent of Brussel neem afrit 

Wetteren. 

Volg richting Wetteren 

Aan de eerste lichten rechtuit 

Vervolgens aan de lichten rechtuit 

Aan de volgende lichten (bovenop een viaduct, de spoorlijn) 

rechts 

De Warande op 400 meter aan de linker kant. 

 

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. 


