Zaterdag
13 - 04 - 2019
leeftijden

MiniBad, -11, -13, -15, -17

Sporthal ‘De Zonhoeve’
Zonhoevestraat 3
3740 Bilzen

Tornooi van het Limburgs Jeugdcircuit
25e editie
Voor spelers klassement D en C2 (zie reglement)

Inlichtingen en inschrijvingen

Uiterste inschrijfdatum

Robrecht Slechten
Meershoven 114
3740 Bilzen
0497 / 31 99 89
robrecht.slechten@gmail.com

donderdag 4 april 2019

Loting
Zaterdag 6 april 2019

Beginuren wedstrijden
Worden verzonden ten laatste op maandag 8
april 2019.

Online inschrijven
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/

Inschrijvingsgeld
Enkelspel: 4 euro
Dubbelspel: 4 euro
Ter plaatse te betalen.

1. Het tornooi wordt gespeeld volgens reglementen van Badminton Vlaanderen en het Liga-reglement C 270.
2. Voor de U17 jarigen is tevens het reglement G211 van toepassing.
3. Voor de Minibad reeksen zijn tevens het reglement Minibad van toepassing.
4. Aangepaste kledij is verplicht (C100 art. 117 en 118).
5. De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld (uitg. toep. art. 112 C100).
6. Persoon belast met de dopingcontrole : Robrecht Slechten.
7. Elke speler die medicatie gebruikt dient dit vooraf, via doktersattest te melden bij de wedstrijdleiding en dit onder gesloten omslag.
8. Maximum twee verschillende disciplines per speler. Er is geen gemengd dubbel!
9. Een onderdeel kan geschrapt worden indien er te weinig deelnemers zijn. De wedstrijdleiding beslist dit voor de
loting. De spelers (of secretariaten) worden op de hoogte gebracht en kunnen zich eventueel in een ander onderdeel inschrijven.
10. Bij inschrijvingen door per regio, vermeld a.u.b. ook de club waarbij de speler is aangesloten.
11. De organiserende club behoudt zich het recht alle maatregelen te treffen in het belang van het goede verloop
van het tornooi.
12. De shuttles zijn ten laste van de spelers en zijn te koop in de zaal. Voorgeschreven shuttles: YONEX MAVIS
300, kleur geel.
13. De spelers dienen een half uur voor hun wedstrijd aanvangt, aanwezig te zijn in de zaal en klaar om te spelen.
14. Een speler mag de sporthal niet verlaten zonder toelating van de wedstrijdleiding.
15. PORTRETRECHT: Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door
BBF of Badminton Vlaanderen, 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.
16. LEEFLTIJDEN
MiniBad: geboren in 2010 of later, klassement D
U11: geboren in 2009 of later, klassement D
U13: geboren in 2007 of 2008, klassement D
U15: geboren in 2005 of 2006, klassement D en C2
U17: geboren in 2003 of 2004, klassement D en C2
17. Loting: Zaterdag 6 april 2019, om 19u15 te Meershoven 114, 3740 Bilzen.
18. Uiterste inschrijfdatum: donderdag 4 april 2019.
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