Jeugdontmoeting
Zondag 28 april 2019

SPORT VLAANDEREN
HERENTALS
Vorselaarsebaan 60,
2200 Herentals
Van 09:00 tot 19:00 uur

Reeksen:
MiniBad : geboren in 2011 of later
Min 11: geboren in 2010 of 2009
Min 13: geboren in 2008 of 2007
Min 15: geboren in 2006 of 2005
Min 18: geboren in 2004,2003 of 2002
Opgesplitst in:
Reeks A en B in -11, -13, –15 en -18
meisjes enkel, jongens enkel,
meisjes dubbel, jongens dubbel)
In -9 wordt Minibad gespeeld:
alleen jongens enkel en meisjes enkel.

Inschrijvingen, d.m.v. bijgevoegd formulier, en
uitsluitend per E-mail,
voor: zondag 14 april 2019
Naar: Chris Mertens telefoon: 0484 260 004
Emailadres :chris.mertens5@telenet.be
Inschrijvingsgeld: € 3,50 voor 1 discipline, €
5,50 voor 2 disciplines te betalen per
inschrijvende club
Op rekening nr. BE46833504998636
van Noorderwijkse BC met vermelding van
BCJCC + clubnaam
Lottrekking: woensdag 17 april 2019 Om:
20:00 uur
Te: Oude Dreef 21, 2200 Noorderwijk
Tornooileider: Chris Mertens
Tel 0484 260 004
Dopingverantwoordelijke: Chris Van Den Bergh
Reglementen:
- De ontmoeting staat open voor leden van Badminton Vlaanderen
met een klassement D in het enkelspel en niet-leden
- Niet-leden zijn niet verzekerd en spelen dus OP EIGEN RISICO
- Inschrijven kan enkel via clubs uit de provincie Antwerpen.
- De voorronden worden in poules gespeeld, daarna poules of KO.
- Deelname kan enkel in de eigen leeftijdscategorie, met
uitzondering van door de PBA-selectieverantwoordelijke
geselecteerde spelers.
- Bij onvoldoende deelnemers kunnen reeksen worden samengevoegd.
- Inschrijving verplicht steeds tot betaling van het inschrijvingsgeld
- Spelers die medicatie gebruiken moeten voor aanvang een
doktersattest onder gesloten omslag aan de tornooileider
overhandigen.
- De tornooiverantwoordelijke heeft het recht om alle beslissingen
te nemen om een vlot verloop te waarborgen.
- Shuttles: Mavis 300 GEEL
- De shuttles zijn ten laste van de deelnemers, en te koop in de zaal

