Inschrijfformulier
Badminton Vereniging Diemen Invitatietoernooi 2019
Al 47 jaar bruisend

zondag 7 April 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor deelname aan ons heren- en damesdubbeltoernooi, dat wij
organiseren op zondag 7 April 2019 in de sporthal Diemen; Prins Bernhardlaan 2. Diemen.
Algemeen toernooireglement:
1. Er wordt gespeeld in groepen van diverse sterkte, waarbij elke groep uit maximaal zeven dubbels
bestaat. De wedstrijdleiders delen de groepen in naar sterkte.
2. Iedere partij duurt ± 16 minuten. U kunt dus een wedstrijd winnen met 36-12. De telling verloopt
zoals in het rallypoint-systeem. Nummer een van iedere groep is de dubbel die het hoogste
aantal punten heeft behaald. De nummer twee is de daarop volgende, etc. Maximaal kunt u
zes partijen spelen.
3. De speeltijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. U dient een kwartier voor speeltijd speelklaar te
zijn.
4. Er zijn twee prijzen per groep beschikbaar, namelijk voor de nummer één en de nummer …
van elke groep. Wanneer dubbels hetzelfde aantal punten hebben behaald, dan wordt gekeken
naar het onderlinge resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan vindt er een loting plaats.
5. Op baan 1 en 2 (Heren 1ste en 2de Kl.) wordt met een door de N.B.B. goedgekeurde veren
shuttle gespeeld. (Zelf meenemen.) Op de overige banen wordt er met nylon shuttles gespeeld,
welke in de hal in bruikleen zijn te verkrijgen.
6. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon. Uw inschrijfgeld kunt u storten op IBAN: NL64
INGB 0748 3332 07 tnv Rene Helmer, onder vermelding van BVD Toernooi 2018 + de
namen van beide partners. Het inschrijfgeld en inschrijfformulier dienen uiterlijk 23 maart
in ons bezit te zijn.
7. Uw inschrijving is pas na betaling geldig; de volgorde van ontvangst van betaling bepaalt de
volgorde van inschrijving.
8. U dient als koppel in te schrijven en te betalen.
9. Om u een geslaagd toernooi te kunnen bezorgen, vragen wij u uw leeftijd en speelsterkte goed
in te vullen.
10. Het maximale aantal deelnemers is 112 (56 dubbels). Vol is vol.
11. Deelname is op eigen risico, noch de Badminton Vereniging Diemen, de gemeente Diemen of
de wedstrijdleiding stellen zich aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, diefstal of materiële
schade.
De wedstrijdleiding:
Rene Helmer
Willem Polder

036 – 521 45 63
020 – 368 15 59

Herendubbel/Damesdubbel
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Leeftijd:
E-mailadres:
Speelsterkte – Klasse:

Woonplaats:

District/Recreant/Beginner

Dubbelpartner:
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Leeftijd:
E-mailadres:
Speelsterkte – Klasse:

Woonplaats:

District/Recreant/Beginner

1 week voor de speeldatum krijgt u de poule-indeling toegestuurd.
Opsturen naar: René Helmer – rene@wb19.nl

