
Voor volledige informatie zie onze website: www.bcscc.nl
Toernooi secretariaat: Jeroen Custers • toernooi@bcscc.nl • 046-4233169

organiseert

het jaarlijkse Veteranen en 3, 6, 8 toernooi
op zaterdag 28 en zondag 29 mei 2011 in sporthal Merode op 10 banen.

Inschrijven:
De inschrijving kan uitsluitend via:
http://badmintonnederland.toernooi.nl

 • kies als club ‘BC SCC’,
 •  klik het toernooi ‘BC SCC VETERANEN en 3, 6, 8 

toernooi 2011’ aan,
 •  kies voor ‘inschrijven’ en vul hier alle gegevens in.

Houd er rekening mee dat de inschrijving voor mannen-
dubbel, vrouwendubbel en gemengddubbel pas geldig is 
nadat ook de partner zich heeft ingeschreven.

De sluitingsdatum van de inschrijving  
is woensdag 11 mei 2011!

(of als het maximum van 350 partijen is bereikt)

Het inschrijfgeld bedraagt €6,00 per onderdeel, per 
persoon en kan in de sporthal worden voldaan. 

Er wordt gespeeld in sporthal Merode:  
  Merodestraat 45  

6171 XM  Stein  
046-4339131

Zaterdag van 09.00 - 21.00 uur en   
zondag van 09.00 - 18.00 uur.

De openbare loting zal worden gehouden op woensdag 
18 mei 2011 om 19:30 uur in sporthal Merode.

Toernooireglement:
1. Het toernooi wordt gespeeld volgens het Toernooi-
reglement en de Algemene Bepalingen van de NBB.

2. Deelnemers dienen lid te zijn van de NBB of zijn 
aangesloten bij een vereniging die onder de IBF valt.

3. Er wordt in 5 klassen gespeeld:

 a.  Veteranen A/B, zijn spelers die categorie 4 of hoger 
zijn of A/B spelers zijn geweest.  
Vrouwen die 30 jaar of ouder zijn op 31-12-2011 
Mannen die 35 jaar of ouder zijn op 31-12-2011

 b.  Veteranen C/D, zijn spelers die categorie 5 of lager 
zijn of C/D spelers zijn geweest.   
Vrouwen die 30 jaar of ouder zijn op 31-12-2011 
Mannen die 35 jaar of ouder zijn op 31-12-2011

 c.  Cat. 3, Spelers die in het seizoen 2010-2011  
hebben gespeeld in de Tweede Divisie  
(Bondscompetitie) of een lagere klasse mogen in 
categorie 3 spelen.

 d.  Cat. 6, Spelers die in het seizoen 2010-2011  
hebben gespeeld in de Hoofdklasse  
(Regiocompetitie Limburg *) of een lagere klasse 
mogen in categorie 6 spelen.

 e.  Cat. 8, Spelers die in het seizoen 2010-2011  
hebben gespeeld in de Tweede klasse  
(Regiocompetitie Limburg *) of een lagere klasse 
mogen in categorie 8 spelen.

 *  voor categorie 6 en 8 gelden voor andere regio’s 
andere indelingen, zie badminton.nl voor meer info.


