Yonex Belgian junior master
circuit
Zaterdag 24- en zondag 25 september 2016

Niveau Zilver
Een organisatie van Dibad BC.

Disciplines: enkel – dubbel – dubbel gemengd
Deelnemingsvoorwaarden:
U11 : geboren in 2006 of 2007
U13: geboren in 2004 of 2005
U15: geboren in 2002 of 2003
U17: geboren in 2000 of 2001
Plaats:
Sporthal ‘De Spil’
Koning Boudewijnplein 1
3650 Dilsen-Stokkem
Tel.: 089/79 08 30
Inschrijven kan tot zondag 9 september 2016 via
http://badmintonvlaanderen.be/sport/tournament.aspx?id=98A0950E-7332-4A30-9681-8CAB4F2A1C57

Inschrijvinggeld: € 6,00 per discipline.
Referee: Jozef Nizette
Jozef.nizette@telenet.be

Loting: Donderdag 15 september om 19u30
19u30 Koning Boudewijnplein 1, Dilsen-Stokkem
Tornooiverantwoordelijke: Kevin Weijtjens
Eburonenlaan 5
3650 Dilsen-Stokkem
toernooi@dibad.be
(+32) 499 62 90 34

Dopingverantwoordelijke: Dhr. René Goffinghs
Reglementen:
 Je kan inschrijven voor enkel, dubbel en gemengd dubbel.
 Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF reglementen en het reglement C250 & G211 van
badminton Vlaanderen vzw.
 Uitzonderingen staan vermeld in het bijzonder reglement Yonex Belgian junior master circuit.
 Aangepaste kledij is verplicht (artikel 117 en 118 - C100). Elke inschrijver(ster) moet
inschrijvingsgeld betalen ongeacht zijn/haar deelname. (artikel 112 - C100).
 Inschrijven kan enkel via badmintonvlaanderen.toernooi.nl met een geldige account.
 De voorgeschreven shuttle, voor al de disciplines, is Yonex AS 20.
De voorgeschreven shuttle zal te koop zijn in de zaal en ten laste van de spelers.
 Bij te weinig inschrijvingen kan de discipline afgelast worden.
 De spelers moeten minimum 30 min. voor de geplande aanvangstijd in kledij aanwezig zijn in
de zaal. Ze mogen de zaal niet verlaten zonder de toestemming van de referee.
 De deelnemer mag maximaal in 3 verschillende disciplines inschrijven.
 De inrichters van het tornooi hebben het recht alle maatregelen te treffen in het belang van
het goede verloop van het tornooi.
 De inschrijvingen worden in aanmerking genomen in volgorde van binnenkomst.
 Iedere deelnemer zal omtrent het tijdstip van zijn eerste wedstrijd verwittigd worden via
badmintonvlaanderen.toernooi.nl.
 Alle deelnemers die medicatie gebruiken dienen dit te kunnen bewijzen tijdens een
dopingcontrole.
Portretrecht:
Tijdens een officieel toernooi, kampioenschap of evenement, goedgekeurd door BBF of Badminton
Vlaanderen vzw, is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname
aan het toernooi betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokkene 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, verspreiden 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 toernooi, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Overnachtingen:
U vindt een groot aanbod aan gastenkamers , B&B's , hotels in: Dilsen-Stokkem,
Maasmechelen en Maaseik.

