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INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2023 

Lever dit ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 in bij iemand van de commissie 
jeugd of commissie clubkampioenschappen. Je kunt het ingevulde formulier ook e-mailen 
naar clubkampioen@badmintonboz.nl. Lees vooraf aandachtig het reglement! 

DEELNEMER 

VOOR- EN ACHTERNAAM  jeugd    volwassen 

TELEFOON E-MAIL 

ONDERDELEN  omcirkel de klasse 

enkel  ja    nee A B C 

dubbel  ja    nee A B C 

 B-klasse: met wie speel je dubbel?  

gemengddubbel  ja    nee A B C 

 B-klasse: met wie speel je gemengddubbel?  

INVENTARISATIE HAPJE ETEN  -  zaterdagavond, op eigen kosten, vanaf 16 jaar 

ik ga zaterdag een hapje mee eten  ja    nee 

 

AKKOORDVERKLARING 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij bekend is met het reglement clubkampioenschappen 
2023 van BadmintonBoZ. Door ondertekening gaat men akkoord met de voorwaarden en re-
gels. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar wordt deze akkoordverklaring ondertekend door 
ouders / verzorgers. 

DATUM EN PLAATS HANDTEKENING 

https://www.fitfabriekboz.nl/sport-accommodaties/sporthal-de-boulevard
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REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2023 

1. Het toernooi vindt plaats in het weekend van 
vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2022 in 
Sportcentrum De Karmel. Vrijdag 31 maart van 
18.00 uur (senioren vanaf 18.30 uur) tot 22.00 
uur. Zaterdag 1 april van 09.00 uur tot 17.00 
uur (mogelijk later bij meer inschrijvingen). 

2. Als je inschrijft ben je verplicht vrijdag en zater-
dag beschikbaar te zijn. Mocht je niet beschik-
baar zijn op vrijdagavond, dan kun je MAXI-
MAAL VOOR TWEE ONDERDELEN inschrij-
ven.  

3. Inschrijven kan zowel digitaal, via badmintonne-
derland.toernooi.nl als schriftelijk via het in-
schrijfformulier. 

4. Zodra het wedstrijdschema gemaakt is, kunnen 
er geen wedstrijden verzet worden. 

5. Er zijn drie verschillende klassen:  
A. veren en nylon competitie (7e divisie) (de 

dubbel- en gemengddubbelkoppels worden 
geloot door de toernooicommissie)  

B. nylon competitie (8e divisie), recreanten en 
sport overdag 

C. jeugd (indeling vindt plaats in overleg met 
de jeugdtrainers) 

6. Je kunt inschrijven voor elk van de drie onder-
delen (enkel, dubbel en gemengddubbel) in 
verschillende klassen, maar niet in meer dan 
twee verschillende klassen.  

7. Het toernooi wordt gespeeld in poules. Mochten 
er in een uitzonderlijk geval in een klasse te 
veel inschrijvingen zijn, dan kan er gekozen 
worden voor het afvalsysteem of afvalsysteem 
met verliezersronde.  

8. Bij inschrijving van drie of minder spelers op 
een onderdeel heeft de toernooileiding het 
recht het onderdeel te laten vervallen, spelers 
door te schuiven naar een andere klasse of en-
kel een eerste prijs beschikbaar te stellen. 

9. Het is niet toegestaan om zonder toestemming 
van de wedstrijdleiding de sporthal tijdens de in 
punt 1 genoemde tijden te verlaten. 

10. De inschrijving sluit op 17 maart 2023 of als het 
maximaal aantal partijen is bereikt. De loting 
wordt verricht op 24 maart 2023 om 20.00 uur 
ten huize van Denise van Eekeren. 

11. De toernooicommissie noch BadmintonBoZ kan 
aansprakelijk gesteld worden voor enig geleden 
schade door ongeval of vermissing van goe-
deren. 

12. Invallen is bij het enkeltoernooi niet toegestaan. 
Bij het dubbelspel is dit alleen mogelijk als er 
nog geen wedstrijd uit die poule gespeeld is. 

13. Spelers die op vrijdag en zaterdag een teller 
willen, moeten die zelf regelen. 

14. Aanvang eerste partij kan worden gevonden op 
toernooiplanner.nl met zoekwoord Badminton-
BoZ Clubkampioenschappen 2023. 

15. Alle spelers dienen 30 minuten voor aanvang 
van hun eerste partij speelklaar aanwezig te 
zijn. 

16. Eindstand in poules wordt berekend aan de 
hand van het protocol in de toernooiplanner. 

17. De prijsuitreiking vindt plaats kort na de laatste 
wedstrijd. 

18. De toernooileiding heeft het recht maatregelen 
te nemen die zij in het belang acht van het toer-
nooi. 

19. Het inschrijfgeld bedraagt voor jeugd en senio-
ren € 5,00 ongeacht het aantal onderdelen dat 
je speelt. Het inschrijfgeld wordt contant be-
taald voordat de eerste wedstrijd wordt ge-
speeld. Veren spelers (de A-klasse) zorgen zelf 
voor veren shuttles, voor eventuele finalepar-
tijen stelt de toernooiorganisatie één shuttle be-
schikbaar. Nylon shuttles worden voor alle wed-
strijden beschikbaar gesteld en dienen na ge-
bruik weer te worden ingeleverd. 

20. Voor vragen kun je terecht bij de commissiele-
den (Denise, Jeffry, René en Martin) of mail 
naar clubkampioen@badmintonboz.nl. 

https://www.fitfabriekboz.nl/sport-accommodaties/sporthal-de-boulevard

