Jeugdontmoeting
Zaterdag 1 oktober 2022
Sporthal “Klein Boom”
Mechelbaan 604
2580 PUTTE
(achter de feesthallen Gemeenschapscentrum)
Reeksen:
Minibad (-9): Geboren in 2014 of later
Min 11: geboren in 2013 of 2012
Min 13: geboren in 2011 of 2010
Min 15: geboren in 2009 of 2008
Min 18: geboren in 2007, 2006 of 2005
Opgesplitst in:
Reeks A en B in -11, -13, –15 en -18:
meisjes enkel, jongens enkel,
meisjes dubbel, jongens dubbel
Minibad:
In -09 wordt Minibad gespeeld.
Alleen jongens en meisjes enkel, geen dubbel.
Verplicht met verkorte racket en verlaagd net.

Inschrijvingen, d.m.v. bijgevoegd formulier, en
uitsluitend per E-mail,
Voor zondag 18 september 2022
Naar INGRID LENS
E-mail: joris.schoovaerts@telenet.be
telefoon: 0495/596709

Inschrijvingsgeld:
€ 4,00 voor 1 discipline
€ 6,00 voor 2 disciplines
te betalen per inschrijvende club
op rekening nr. BE83 7330 1114 3815 - KREDBEBB
van BC Klein Boom PUTTE
met vermelding JCC + clubnaam
Lottrekking: dinsdag 20-09-2022
Om 19:00 Uur
’t Pleintje 10 - 2861 OLV Waver
Tornooileider: Ingrid Lens
0495/596709
Dopingverantwoordelijke: Luc Bal
Reglementen:
- De ontmoeting staat open voor leden van Badminton Vlaanderen
met een klassement D 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
aangewezen 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

