
 
 
 

 
 

organiseert 

 
Internationaal 

Badmintontornooi 
B1-B2-C1-C2-D-Rolstoel

 

17 en 18 december 201
 

Meer dan 1250€ prijzengeld! 
 
 
HD en DD zoveel mogelijk in poule & volledig op zaterdag
GD zoveel mogelijk in poule & volledig op zondag 
Enkels in KO op zaterdag en zondag 
Rolstoelbadminton op zondag 

 
Rolstoel 

december 2016 

HD en DD zoveel mogelijk in poule & volledig op zaterdag 

INFORMATIE 

Datum:   zaterdag 17 en zondag 

Plaats:   Gemeentelijke Sporthal
   Putsebaan 103, 

Inschrijvingsgeld:  6 € voor enkel, 
5€ per discipline voor rolstoelspelers

Inschrijvingen  Bjorn Vandecraen
& Organisatie: Spechtweg 8, 3140 Keerbergen
    +32 (0)499 203034
   tornooi@tots.be
   (meer info onder 

Updates:   http://www.facebook.com/TotsTornooi

Loting:  Zondag 4 december
Spechtweg 8, Keerbergen

Referee:  Guido Melis 
guido.melis@telenet.be
 +32 (0)478 981253

Shuttles:  D + rollers – Yonex Mavis 300 Geel
vanaf C2  – RSL Tourney No. 4

 

en zondag 18 december 2016 

Gemeentelijke Sporthal 
Putsebaan 103, B-3140 Keerbergen 

, 7€ voor dubbel en gemengd, 
€ per discipline voor rolstoelspelers 

Bjorn Vandecraen 
Spechtweg 8, 3140 Keerbergen 

+32 (0)499 203034 
tornooi@tots.be 
(meer info onder INSCHRIJVINGEN) 

http://www.facebook.com/TotsTornooi 

december 2016 om 16h,  
Spechtweg 8, Keerbergen 

guido.melis@telenet.be 
981253 

Yonex Mavis 300 Geel 
RSL Tourney No. 4 



INSCHRIJVINGEN 
 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.  Geen enkele manuele inschrijving als 
individu is dus toegestaan.  De uiterste inschrijvingsdatum 
hiervoor is 2 december 23h59. 

 Buitenlandse spelers kunnen zich enkel via e-mail 
(tornooi@tots.be) inschrijven met een geldig lidnummer bij een 
door de BWF erkende federatie.  De uiterste inschrijvingsdatum 
hiervoor is 25 november 23h59. 

 Maximum spelers/paren volgens volgende tabel:   
  

 B1 B2 C1 C2 D Rollers 

Heren enkel 16 32 48 48 32 16 

Dames enkel 16 16 16 16 16 16 

Heren dubbel 16 16 24 24 16 8 

Dames dubbel 8 8 8 16 8 8 

Gemengd dubbel 8 16 16 32 16 16 

(De organisatie kan bovenstaande tabel in overleg met de 
referee aanpassen en meer deelnemers toelaten in een 
bepaalde discipline indien er door de reële inschrijvingen zich 
mogelijkheden aanbieden om dit te realiseren). 

 De geldige inschrijvingen worden toegelaten op de hoofdtabel 
op basis van volgorde van tijdstip van inschrijving (op datum, uur 
en minuten). 

 Bij dubbelkoppels geldt het inschrijvingsmoment van de laatst 
ingeschreven speler. 

 Het aantal reservespelers/reserveparen van een tabel komt 
overeen met het aantal 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 het eerste wedstrijduur 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.  Wanneer er geen spelers op de reservelijst staan 

kan de referee beslissen om vervangingen door te voeren volgens de C200.   

 Een speler die inschrijft voor 3 disciplines en slechts voor één van de drie 
disciplines in de hoofdtabel is geplaatst, mag zijn deelname aan het tornooi 
intrekken per e-mail naar de referee en de organisator. De spelers op de 
reservelijst kunnen zich na de loting uitschrijven per e-mail naar de referee en 
de organisator. 

 Men kan deelnemen aan maximaal 3 verschillende disciplines.  Het is dus niet 
toegelaten om in te schrijven voor dezelfde discipline in 2 verschillende 
reeksen. 

 Het is verboden om in te schrijven voor twee of meer tornooien waarvan 
tornooidagen en disciplines samenvallen. 

 Niet bevestigde inschrijvingen voor het dubbelspel worden beschouwd als 
inschrijving met een X-partner. 

  



REGLEMENT 
 Het tornooi wordt gespeeld overeenkomstig de BBF-

reglementen en de reglementen van Badminton Vlaanderen. 

 Voor elke speler die niet kan deelnemen, is het reglement C260 
van toepassing. 

 De inschrijving verplicht tot het betalen van het 
inschrijvingsgeld, ongeacht de deelname, uitgezonderd 
toepassing van reglement C 100 art. 112, of wanneer de speler 
over een medisch attest beschikt. 

 Ingeval het aantal inschrijvingen onvoldoende is kan er in het 
poule-systeem gespeeld worden, kan de discipline worden 
afgelast of gekoppeld worden aan een hogere reeks. 

 De wedstrijdleiding heeft in samenspraak met de referee het 
recht de nodige maatregelen te treffen voor het vlotte verloop 
van het tornooi. 

 De aanvangsuren zullen aangekondigd worden via email en op 
de website badmintonvlaanderen.toernooi.nl. De deelnemers 
dienen een half uur vóór aanvang van hun eerste wedstrijd 
speelklaar in de zaal aanwezig te zijn. 

 Een speler mag alleen de zaal of de bijgebouwen verlaten mits 
toestemming van de referee en de wedstrijdleiding. 

 Voor aanvang van een wedstrijd dienen de spelers het wedstrijdformulier op te 
halen bij de wedstrijdtafel. Aan het einde van de wedstrijd wordt de stand door 
de spelers op het wedstrijdformulier ingevuld en direct ingeleverd bij de 
wedstrijdtafel. 

 Het inslaan op de baan is beperkt tot 3 minuten. 

 De shuttles zijn ten laste van de spelers. Shuttles zijn verkrijgbaar in de zaal. 

 Spelers die medicatie nemen, moeten dit voor de aanvang van het tornooi 
melden aan de referee of aan de verantwoordelijke van de dopingcontrole 
door middel van een medisch attest onder gesloten omslag.  Dit attest is terug 
opvraagbaar na het einde van het tornooi bij de referee. 

 Verantwoordelijke dopingcontrole: Luc Rombouts 

 Kleurvaste indoorzolen zijn verplicht. 

 Coaches dienen de richtlijnen van de referee te volgen. 

Belangrijk: 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. 

 


