BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 2022
G-BADMINTON
MENTALE HANDICAP
Data: Zaterdag 4 juni 2022
Plaats: Sporthal Hertblock, Orchideeënlaan z/n – 1820 Steenokkerzeel
Organisatie :

Steenokkerzeel Badminton Club B52’s vzw

Tornooiverantwoordelijken: Oostens Jan (0474 96 97 52) voorzitter B52’s vzw

Priëels Herwig (0478 32 47 45) secretaris B52’s vzw
Referee: Bert Vanhorenbeeck (bert.vanhorenbeeck@skynet.be)
Logistieke dopingverantwoordelijke: Priëels Herwig
Sluiting van de inschrijving: vrijdag 21 mei 2022
Inschrijven via : Mail: secretariaat@b52s.be

Post: Priëels Herwig – Reikemstraat 1a – 3020 Herent
Loting: woensdag 1 juni 2022
Inschrijvingsgeld: € 5 per discipline (ter plaatse te betalen)
Voorgeschreven shuttle: Yonex Mavis 300 (geel).

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De Belgische Kampioenschappen G-Badminton Mentale Handicap staan open voor wie de Belgische nationaliteit
bezit of voor een persoon van vreemde nationaliteit die in België officieel zijn woonplaats heeft sinds ten minste
één jaar en die niet aan het nationaal kampioenschap van een ander land heeft deelgenomen het jaar voordien.
Het lidmaatschap van KBBF (Badminton Vlaanderen of LFBB) en/of BPC (Parantee of LHF) en/of Recreas en/of To
Walk Again en/of SOB is verplicht.

NIVEAUS
Niveau A:

De gevorderde speler of een persoon met een lichte verstandelijke beperking, die
zowel de sport als de spelregels kent.

Niveau B:

Persoon met een lichte/matige beperking, die af en toe ondersteuning nodig heeft
tijdens het spelen en/of met het begrijpen van de spelregels.

Niveau C:

Persoon met een matige verstandelijke beperking, die voortdurend ondersteuning
nodig heeft (bv. de coach geeft aan waar de speler moet staan indien hij serveert, enz.)

REGLEMENT
De Kampioenschappen worden gespeeld overeenkomstig de KBBF-reglementen.
De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht de deelname, uitgezonderd
toepassing van art. 112 van de C100 KBBF.
Een speler kan zich maximaal voor 2 verschillende disciplines inschrijven.
Het is verboden om in te schrijven in twee of meer tornooien waarvan tornooidagen en disciplines samenvallen.
De geldige inschrijvingen worden toegelaten op de hoofdtabel op basis van rangorde van tijdstip van inschrijving,
op datum, uur en minuten.
Niet bevestigde inschrijvingen voor het dubbelspel worden beschouwd als inschrijving met een X-partner. Bij
dubbelkoppels geldt het inschrijvingsmoment van de laatst ingeschreven speler.
De deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee.
Deelnemers dienen een half uur voor hun eerste wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn in de zaal.
De deelnemers worden persoonlijk via email verwittigd van het aanvangsuur van zijn/haar eerste partij.
Afhankelijk van aantal inschrijvingen zal er al dan niet in poules gespeeld worden.
De organisator heeft het recht, met goedkeuring van de referee, om alle maatregelen te treffen voor het goede
verloop van het tornooi, zoals bepaalde disciplines te schrappen indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is.
Deelnemers die medische producten gebruiken dienen dit vooraf onder gesloten omslag, via een doktersattest,
aan de referee te overhandigen; ze dienen dit terug te vragen na hun laatste wedstrijd.
Coaches dienen zich aan de richtlijnen van de referee te houden.
De spelers zijn verplicht om samen met de inschrijving een attest van mentale beperking toe te voegen.
Overgekwalificeerde spelers zullen gediskwalificeerd worden.
Een speler mag alleen de zaal of de bijgebouwen verlaten mits toestemming van de referee.
Maximaal aantal toegelaten wedstrijden per discipline en categorie:

EH
ED
DH
DD

A
16
12
10
8

B
16
12
10
8

C
16
12
10
8

De organisatie kan bovenstaande tabel in overleg met de referee aanpassen en meer deelnemers toelaten in
een bepaalde discipline indien er door de reële inschrijvingen zich mogelijkheden aanbieden om dit te
realiseren.
Een speler geeft bij inschrijving Visual Reality, de tornooiorganisatie, referee en
klassementsverantwoordelijken van Badminton Vlaanderen en LFBB de toestemming om zijn gegevens in
functie van het tornooi te gebruiken, te beheren en/of te wijzigen.
Het aantal reservespelers/reserveparen is het equivalent van de reekshoofden per tabel (vb. in een tabel van
16 spelers worden 4 reekshoofden aangeduid = maximum 4 spelers op de reservelijst). Wanneer een
speler/paar uit de hoofdtabel wordt verwijderd, na goedkeuring van de referee, wordt deze vervangen door
een reservespeler of een reservepaar. Dit tot op het ogenblik van de eerste wedstrijd van de speler of paar dat

vervangen wordt in een discipline.
Reservespelers en/of uitgelote spelers hebben het recht om uit te schrijven vanaf het ogenblik dat de
publicatie in de TP-file van de reservespelers en uitgelote spelers verschenen is.
Portretrecht:
Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door KBBF, is het
toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het tornooi betekent dat
hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze
tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnenverspreid worden door de houder van de uitzend- of
publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv programma’s, internet, webcasting,
radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media.
KBBF, BPC en zijn geaffilieerde federaties en elke betrokken fotograaf hebben het recht elke foto of andere
gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden gemaakt tijdens het tornooi, te gebruiken voor nietcommerciële doeleinden.

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 2022
G-BADMINTON
MENTALE HANDICAP

INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER
Versturen voor 21 MEI 2022 naar Priëels Herwig – Reikemstraat 1a – 3020 Herent
of via mail: secretariaat@b52s.be
Naam / Voornaam:
Adres :
Tel. :
E-mail :

@

Geboortedatum:

/

M

/

Club/Vereniging :

/

V

Lidnr.:

Enkel Heren

NIVEAU A

Enkel Dames

NIVEAU A

Enkel Heren

NIVEAU B

Enkel Dames

NIVEAU B

Enkel Heren

NIVEAU C

Enkel Dames

NIVEAU C

Dubbel NIVEAU A

partner (naam, voornaam + club) :

Dubbel NIVEAU B

partner (naam, voornaam + club) :

Dubbel NIVEAU C

partner (naam, voornaam + club) :

