22 - 23 april 2017
Internationaal
Sigma Coatings badmintontornooi
Izegem

B1 - B2 - C1 - C2 - D

Praktisch

Reglement

Wanneer

1)
2)

22 - 23 april 2017

Waar

Sportcentrum ‘De Krekel’
Heilig-Hartstraat 15
8870 Izegem
051 30 33 22

inschrijving

€6/disc. €15 voor 3 disc.

te betalen in de zaal
inschrijven vanaf 11 maart 2017
inschrijven voor 7 april 2017 (nationaal)
31 maart 2017 (internationaal)
badmintonvlaanderen.toernooi.nl

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Tornooiverantwoordelijke
Dhr. Koen Corteville
koen.corteville@telenet.be
+32 479 70 20 22

Referee:

Dhr. Wim Buffel

Dopingverantwoordelijke
Dhr. Geert Segers

Shuttles

D: Yonex Mavis 300 (geel)
B1-C2: Yonex Aerosensa 10

Lottrekking

Woensdag 12 april 2017 bij:
Koen Corteville
Zonnestraat 17
8870 Izegem
+32 479 70 20 22

Wedstrijden

Enkels: Knock-out (zaterdag en zondag)
Dubbels: Poule + knock-out (zaterdag)
Gemengd: Poule +knock out (zondag)

Prijzen

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Het tornooi wordt gespeeld overeenkomstig de BBF-reglementen en de reglementen van Badminton Vlaanderen.
Elke speler die lid is van Badminton Vlaanderen of LFBB kan enkel online inschrijven op de website van Badminton
Vlaanderen met een account gekoppeld aan zijn uniek federatielidnummer.
Buitenlandse spelers kunnen zich enkel via e-mail inschrijven met een geldig uniek federatienummer
of BWF-lidnummer.
Een speler kan zich maximaal voor drie verschillende disciplines inschrijven.
Het is verboden om in te schrijven voor 2 of meerdere tornooien waarvan tornooidagen en disciplines samenvallen
De geldige inschrijvingen worden toegelaten op de hoofdtabel op basis van rangorde van tijdstip van inschrijving, op
datum, uur en minuten
Niet bevestigde inschrijvingen voor het dubbelspel worden beschouwd als inschrijving met een X-partner.
Bij dubbelkoppels geldt het inschrijvingsmoment van de laatst ingeschreven speler.
Per discipline wordt er een maximum aantal deelnemers ingesteld om een vlot verloop van het tornooi te waarborgen.
Het aantal reservespelers/reserveparen is het equivalent van de reekshoofden per tabel. Wanneer een speler/paar uit
de hoofdtabel wordt verwijderd, na goedkeuring van de referee, dan wordt deze vervangen door een reservespeler of
een reservepaar. Dit tot op het ogenblik van de eerste wedstrijd uur 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 gedaan is.
Bij te weinig inschrijvingen kan de Amerikaanse Pool worden toegepast, een reeks worden geschrapt of samengevoegd.
De spelers dienen een half uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd volledig speelklaar te zijn in de zaal (inclusief
opgewarmd).
De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht de deelname, uitgezonderd toepassing van
reglement C 100 art. 112.
De deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee.
De deelnemers worden persoonlijk verwittigd van het aanvangsuur van zijn/haar eerste partij.
De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen om het goede verloop van het tornooi te waarborgen, met
goedkeuring van de referee.
Het inslaan op de baan wordt beperkt tot 3 minuten.
Shuttles zijn ten laste van de spelers en te koop in de zaal.
Deelnemers die medische producten gebruiken dienen dit vooraf onder gesloten omslag, via een doktersattest, te
melden aan de organisatoren.
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.

Geldprijzen voor de winnaars en de finalisten
badmintonvlaanderen.toernooi.nl

V.U. Izegemse badmintonclub VZW, Zonnestraat17, 8870 Izegem

