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Beste sporters en liefhebbers van badminton,
Wij, de Koninklijke Brugse Badmintonclub, nodigen jullie graag uit om van de partij te zijn op de 29ste editie van
onze recreantenontmoeting. Net als de vorige jaren doen wij ons uiterste best om het leuk te maken voor iedereen!
Wie kan deelnemen : De ontmoeting staat open voor alle liefhebbers van de sport dus ook voor niet-Badminton
Vlaanderen aangesloten spelers. Je hoeft geen lid te zijn van een badmintonclub.
Plaats :

Sporthal ‘Koude Keuken’ Zandstraat 284 te 8200 St-Andries.

Disciplines :

HE, DE, HD, DD, GD
Toernooivorm = in poule, 2 winnende sets tot 21, ZONDER verlenging, zonder doorgaan

Niveau’s :

niveau 1 : beginners
niveau 2 : gevorderde spelers
niveau 3 : sterk gevorderde spelers
niveau 4 : hele sterke spelers

Aanvangsuur :

enkels vanaf 9 uur, omstreeks 12 uur de dubbels, omstreeks 15 uur de dubbel gemengd.
Gelieve een half uur op voorhand aanwezig te zijn.
De effectieve aanvangsuren worden later doorgegeven via uw clubsecretariaat.

Deelnamekosten :

3 euro en 2 euro voor elke bijkomende discipline, te betalen aan de inkom op de dag zelf.

Shuttle :

De wedstrijdshuttle is ‘YONEX Mavis 300’- GEEL, zelf mee te brengen.
Het staat U vrij met andere shuttles te spelen, mits akkoord van de tegenspeler(s)

Jeugdspelers, vanaf 12 jaar, kunnen ook deelnemen!
Niveau’s zijn dezelfde als van de volwassenen.
Niveau is zelf te bepalen door de jeugdspeler.

Speciale vermelding : Het dragen van sportschoenen met zwarte zolen is STRIKT verboden in de zaal.
Privacy beleid :

Lees onze privacy-beleidsverklaring op de website www.brugsebc.be

Verantwoordelijke : Gelieve in te schrijven voor 17 maart 18.00u bij HENK VANHOUTTE,
DISTELVINKSTRAAT 9, 8000 BRUGGE, Tel. 050 / 34.12.26, Gsm 0478 / 52.90.57
Liefst via e-mail : henkvanhoutte@telenet.be
Met sportieve groeten en tot binnenkort,
. De poules worden samengesteld op basis van het aantal inschrijvingen.
. De toernooiverantwoordelijke houdt het recht de reglementen eventueel aan te passen in het belang van het goede verloop van het toernooi.
. Zoals overal verzoeken wij iedereen als mogelijk zijn of haar inschrijving te willen respecteren door daadwerkelijk aanwezig te zijn, indien
dit toch onverwacht niet mogelijk is, probeer dan indien mogelijk zelf voor vervanging te zorgen!! Verwittig ons van alle wijzigingen!!!

