Provinciale Kampioenschappen
Jeugd en Veteranen 2019
In samenwerking met:
Sportdienst Heusden-Zolder
Badminton Limburg

Hebad BC zal in samenwerking met Badminton Limburg vzw de organisatie voor de Provinciale
kampioenschappen jeugd en veteranen 2019 op zich nemen.
Deze kampioenschappen tellen voor de jeugdspelers mee voor het Limburgs Jeugdcircuit en
Het Yonex Belgian Junior Master Circuit niveau zilver.
DATA:

Zaterdag 9 en zondag 10 februari 2019 vanaf 9 uur

PLAATS:

Gemeentelijke Sporthal Olympia
Pastoor van Mierlolaan 17
B-3550 Heusden-Zolder

TORNOOIVERANTWOORDLIJKE:
Hebad BC
Tel.
0497/17.79.26
E-mail pkjeugd@hebad.be
REFEREE:

Dries LEURS
driesleurs33@hotmail.com

INSCHRIJVINGEN:

Je kan enkel inschrijven via onderstaande link:

https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/tournament.aspx?id=34933139-1195-4A57-AA72-C74F8832D280

Uiterste inschrijvingsdatum: 25-01-2019 om 23:59
INSCHRIJVINGSGELD:

6 euro per discipline, ter plaatse te betalen.

LOTING:

Woensdag 30 januari 2019 te 19.30u.

SHUTTLES:

Voor de reeksen minibad, -11 en –13:Yonex Mavis 300 geel
Voor de veteranen en de reeksen -15, -17 en -19: FZ Forza VIP

DOPINGVERANTWOORDELIJKE: Dhr. Dries Leurs
LOGISTIEKE DOPINGVERANTWOORDELIJKE: Dhr Chris Linders
LEEFTIJDEN:

J-10
J-11
J-13
J-15
J-17
J-19

= MiniBad
=
=
=
=
=

geboren 2010 of later
geboren 2009 of later
geboren 2007 of 2008
geboren 2005 of 2006
geboren 2003 of 2004
geboren 2001 of 2002

REGLEMENT:
Dopingverantwoordelijke: Dhr Dries Leurs
Logistiek dopingverantwoordelijke: Dhr Chris Linders
Inschrijvingsgeld: € 6,00 per discipline
Uiterste inschrijvingsdatum: Vrijdag 25 januari 2019 om 23:59
Loting: Woensdag 30 januari 2019
✓ Minibad en al de voorrondes -11, -13, -15, -17, -19 worden op zaterdag gespeeld
De halve finales en finales, behalve mini-bad, worden op zondag gespeeld.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de organisatie hiervan in overleg met
de referee afwijken.
✓ Het toernooi wordt gespeeld volgens de reglementen van BBF en Badminton
Vlaanderen.
✓ Het inschrijven en uitnodigen gebeuren verplicht via de voorgeschreven toernooisoftware.
Geen enkele manuele inschrijving als individu is toegestaan.
✓ De geldige inschrijvingen worden toegelaten op de hoofdtabel op basis van rangorde
van tijdstip van inschrijving, op datum, uur en minuten.
✓ Bij dubbelkoppels geldt het inschrijvingsmoment van de laatst ingeschreven speler.
✓ Niet bevestigde inschrijvingen voor het dubbelspel worden beschouwd als
✓ inschrijving met een X-partner.
✓ Een speler kan zich maximaal voor 1 onderdeel van dezelfde discipline inschrijven.
✓ het is verboden om in te schrijven in 2 of meer toernooien waarvan toernooidagen
en disciplines samenvallen.
✓ Het aantal reservespelers/reserveparen is het equivalent van de reekshoofden per
tabel (vb. in een tabel van 16 spelers worden 4 reekshoofden aangeduid = maximum
4 spelers op de reservelijst).
Wanneer een speler/paar uit de hoofdtabel wordt verwijderd, na goedkeuring van de referee,
wordt deze vervangen door een reservespeler of een reservepaar. Dit tot op het ogenblik
van de eerste wedstrijd van de speler of paar dat vervangen wordt in een discipline.
✓ Reservespelers en/of uitgelote spelers hebben het recht om uit te schrijven vanaf het
ogenblik dat de publicatie in de TP-file van de reservespelers en uitgelote spelers
verschenen is.
✓ Een speler die inschrijft voor 3 disciplines en slechts voor 1 van de 3 disciplines in de
hoofdtabel is geplaatst, mag zijn deelname aan het toernooi weigeren.
✓ Ingeval het aantal inschrijvingen onvoldoende is kan er in het poule-systeem
gespeeld worden, kan de discipline afgelast of gekoppeld aan een hogere reeks
worden.
✓ De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht de
deelname, uitgezonderd toepassing van reglement C100 art.112.
✓ De speler die medicatie neemt, moet dit voor aanvang van het toernooi melden aan
de referee of aan de verantwoordelijke dopingcontrole door middel van een medisch
attest onder gesloten omslag. Dit attest is terug opvraagbaar na het einde van het
toernooi bij de referee.
✓ Goedgekeurde shuttles: FZ Forza VIP voor-15,-17,-19 en veteranen,
Yonex Mavis 300 geel voor minibad,-11,-13
Shuttles zijn ten laste van de spelers en te koop in de zaal.
✓ Voor elke speler die niet kan deelnemen, is reglement C260 van toepassing.

✓ Op alle individuele toernooien en/of kampioenschappen, moet elke speler ½ uur voor
het opgegeven uur van al zijn wedstrijden, klaar zijn om te spelen (opwarming
inbegrepen).
✓ Een speler mag alleen de zaal of de bijgebouwen verlaten mits toestemming van de
referee.
✓ Tijdens een officieel toernooi, kampioenschap, competitie of evenement,
goedgekeurd door de BBF, is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en
foto’s te maken. Deelname aan het toernooi 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, web casting, radio, film, verspreiding via de pers en andere
gelijkaardige media. De 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 toernooi, te gebruiken voor niet commerciële
doeleinden.
✓ Een speler geeft bij inschrijving Visual Reality, de toernooiorganisatie, referee en
klassementsverantwoordelijken van Badminton Vlaanderen en LFBB de toestemming om
zijn gegevens in functie van het toernooi te gebruiken, te beheren en/of te wijzigen.

