36ste Dijlevallei Tornooi
24 & 25 februari 2018
De Leuvense badmintonclub “De Dijlevallei B.C. VZW”
nodigt u uit voor haar Dijlevallei Tornooi, het 36ste
Nationaal Tornooi voor A, B1, B2, C1, C2 en D dat
georganiseerd wordt met de goedkeuring van
Badminton Vlaanderen.
Met medewerking van de Stad Leuven.
PRAKTISCHE INFORMATIE

REGLEMENT

Sportcomplex Kessel-Lo
Stadionlaan 4
3010 Kessel-Lo
016/25.34.80

Plaats:

Dit is slechts een uittreksel uit het reglement. Het volledige
reglement is te vinden op de reglement pagina van het tornooi op
http://badmintonvlaanderen.tornooi.be

Dhr. Guido Melis
Tel: 0478/98.12.53
Guido.Melis@telenet.be

Referee:

Tornooi-organisator:

Dhr. Gert Boulliard
Tel: 0495/22.40.62
tornooi@dijlevallei.be

Dopingverantwoordelijke:

Dhr. Tom Dejongh

Tornooiprogramma:

Toernooi.nl

Info, tabellen en
uren:

www.dijlevallei.be
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl

Prijzen:

3100 Euro aan geldprijzen

Inschrijvingen /
Annuleringen:

Ten laatste op 9 Feb 2018 enkel via
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl

8 Euro voor 1ste discipline
7 Euro voor 2de discipline
5 Euro voor 3de discipline
Woensdag 14 februari 2018 om 20u.
Loting:
Borstelsstraat 29
3010 Kessel-lo
D: Yonex Mavis 300 (geel)
Shuttles: (ten laste van de
spelers en te koop in de zaal) C en B en A : Carlton GT1
Deelname prijs:



Het tornooi wordt gespeeld overeenkomstig de BBF reglementen en de
reglementen van Badminton Vlaanderen.



Het inschrijven en uitnodigen gebeuren verplicht via de voorgeschreven
tornooisoftware. Geen enkele manuele inschrijving als individu is toegestaan.



Indeling tornooi:zat 24/02/2018, 9-15u: voorrondes van enkel; zat 24/02/2018,
13-22u: heren en dames dubbel. Zon 25/02/2018, 9-14u: de eindfase van alle
enkeldisciplines; Zon 25/02/2018, 13-18u30 gemengd dubbels.



Een speler kan zich maximaal voor 3 verschillende disciplines inschrijven. (dus
bv. niet HD C1 tesamen met HD B2).



Voor elke speler die niet kan deelnemen, is het reglement C 260 van toepassing.



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



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



Bij dubbel- & mixedkoppels geldt het inschrijvingsmoment van de laatst
ingeschreven speler.



Bij een te weinig aantal inschrijvingen in een bepaalde discipline / reeks, kan
deze worden geannuleerd, gegroepeerd met dezelfde discpline van een andere
reeks of kan er in poule worden gespeeld.



Iedere inschrijving verplicht tot betaling, zelfs indien de speler niet deelneemt,
behoudens het bepaalde in art. 112 van het algemeen reglement C 100.



De deelnemers worden persoonlijk verwittigd van het aanvangsuur van zijn/haar
eerste partij.



Spelers die medicatie gebruiken dienen dit vóór de aanvang van hun eerste
wedstrijd mee te delen aan de referee bij middel van een medisch attest onder
gesloten omslag.



De tornooi-organisatie heeft het recht alle maatregelen te treffen die nuttig of
nodig zijn voor een goed en vlot verloop van het tornooi.



Coaches dienen de richtlijnen van de referee te volgen.



Op alle individuele tornooien en/of kampioenschappen, moet elke speler 1⁄2 uur
vóór het opgegeven uur van al zijn wedstrijden, klaar zijn om te spelen.



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

Diverse snacks verkrijgbaar
op zaterdag en zondag.

Maximum aantal
inschrijvingen per
discipline.

Heren Enkel
Heren Dubbel
Dames Enkel
Dames Dubbel
Gemengd Dubbel

A
24
16
16
8
16

Tornooistand:

www.mobi-sports.be

B1
32
16
16
12
16

B2
24
12
16
8
12

C1
24
20
8
8
12

C2
32
8
12
8
16

D
16
8
8
8
8

