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3 FEBRUARI 2019
De badmintonverenigingen "High Speed","F.S.T.", "Vitesse"
en "Zidewinde" organiseren dit jaar de Waalwijkse Badmintonkampioenschappen. Wij nodigen alle badmintonspelers/
speelsters van de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op
Zand uit om mee te doen aan deze Waalwijkse Kampioenschappen.
De wedstrijden vinden plaats op zondag 3 februari van
09.00u tot 19.00u in Sportcentrum Waspik.

INSCHRIJFFORMULIER

WAALWIJKSE BADMINTONKAMPIOENSCHAPPEN

================== Waalwijkse Badmintonkampioenschappen
3 februari 2019-----------“Sportcentrum Waspik”.

ZONDAG 3 februari 2019
=========================================
*Deelneming is alleen mogelijk voor spelers/speelsters vanaf 15 jaar(het blijft een
toernooi voor senioren!). Tevens dienen de deelnemers/sters woonachtig te zijn in
de gemeenten Waalwijk, Heusden of Loon op Zand of aangesloten te zijn
bij een badmintonclub uit één van de genoemde gemeenten.
*Gespeeld zal worden in de spelsoorten: ME-VE-MD-VD-GD. Men kan max.
voor 3 spelsoorten inschrijven.
*Er wordt gespeeld in 3 klassen: A, B en C. De volgende richtlijnen worden hierbij gehanteerd:
A: wedstrijdspelers 3e klasse district en hoger(7e divisie)
B: wedstrijdspelers 4e en 5e klasse district(8e divisie) + gevorderde
recreanten.
C: beginnende recreanten (men mag geen competitie hebben gespeeld).
Speel je geen competitie dan moet je zelf het niveau proberen in te schatten.
Men mag natuurlijk altijd in een hogere klasse inschrijven. Bij twijfelgevallen beslist
de wedstrijdcommissie. De voorrondes worden zoveel mogelijk in poulesysteem gespeeld, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij minder inschrijvingen heeft de
wedstrijdcommissie het recht om klassen te laten vervallen.
*De verliezer is verplicht de volgende partij te tellen.
*Per spelsoort wordt een 1e en 2e prijs beschikbaar gesteld. Tevens zal er bij het vrouwenen mannenenkel een wisselbeker uitgereikt worden.
*Per wedstrijd wordt een nylon shuttle, Yonex Mavis 300, beschikbaar gesteld, wel
na afloop van de wedstrijd dient te worden ingeleverd.
*Alle deelnemers/sters dienen op de hoogte te zijn van de badmintonspelregels van de
Nederlandse Badmintonbond. Een partij bestaat uit het beste resultaat over 3 games.
Een game loopt tot 21, met een verschil van 2 punten. Als het verschil van 2 punten nog
niet bereikt is bij een stand van 29-29, dan is het 30e punt het winnende punt. De service
gaat over wanneer de serveerder niet scoort. In het dubbelspel heeft een duo slechts één
servicebeurt. Zowel serveerder als ontvanger kan scoren.
*Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepaalt de organisatie of er gekozen wordt
voor het spelen van 2 games of het spelen van het beste resultaat over 3 games.
*Het inschrijfgeld is € 6,50 per onderdeel. Je betaalt op de dag zelf.

De organisatie houdt een overzicht bij waarin de namen, adressen,
geboortedata, telefoonnummer, en persoonlijk e-mailadres van de
deelnemers zijn opgenomen. Met uw aanmelding geeft u de organisatie toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken ten
behoeve van de organisatie van de Waalwijkse Badmintonkampioenschappen.

*De inschrijving sluit op vrijdag 21 december 2018 of eerder indien het
maximum aantal partijen is bereikt.

adres: ................................................................................................

*Het inschrijfformulier inleveren via de mail:
inschrijven@waalwijksekampioenschappen.nl
òf
bij één van de volgende personen:
--Marcel v.d. Laar, Eikenlaan 6, 5143 CW Waalwijk (tel.06-53105888)
--Peter Leijtens, Dr. Schaepmanstr. 14, 5171 KH Kaatsheuvel (tel.06-53578852)
--Arjan v. Herwijnen, Maas 39, 5172 CN Kaatsheuvel (tel.0416-283245)
--Martin van Strien, Stationslaan 18, 5165 TT Waspik (tel.06-11980272)

naam: ........................................................................ man / vrouw
roepnaam: ............................................. voorletters:.....................
adres: .................................................................................................
postcode/woonplaats:.....................................................................
geboortedatum:...................................... tel.:..................................
e-mailadres:…………………………………………………………….
evt. lid van badmintonclub: .........................................................
KLASSE: (omcirkelen) A (wedstrijd 3e klasse district en hoger(7e divisie)
B (wedstrijd 4e,5e klasse district(8e divisie)
+gevorderde recreant)
C (beginnende recreant)
hij/zij schrijft in voor :
ME -- VE -- MD -- VD -- GD
(omcirkelen)
naam partner md / vd: ....................................................................
adres: ................................................................................................
naam partner gd: ............................................................................

uw partner dient eveneens tijdig in te schrijven !!
datum: .......................... handtekening: ...................................
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