BADMINTONCLUB SPACE SHUTTLE
Opgericht 1 mei 1982
Aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond

Inschrijfformulier Clubkampioenschappen 2017 (senioren)
Op 6 maart starten we weer met de clubkampioenschappen. We spelen in poules, indien nodig
gesplitst in recreatief en competitie niveau. De clubkampioenschappen zullen weer compact zijn en 5
weken duren.
LET OP! We spelen alleen op maandagavond in De Scheg van 19.30 tot 22:00 uur.
De finales zijn op maandag 10 april.
Aan alle mensen die niet meedoen vragen we begrip voor de overlast die de kampioenschappen
mogelijk met zich mee brengen. Er zijn minder banen om op vrij te spelen.
Weet je al van te voren dat je de finale-avond verhinderd bent overleg dan even vooraf met de TC!
Je moet er rekening mee houden dat je soms twee partijen op een avond moet spelen.
Schrijf je je in voor 3 onderdelen dan kan het zo zijn dat je in een enkel geval drie partijen moet spelen
op een avond, zeker in het geval van beperkte beschikbaarheid. Er worden volledige wedstrijden
gespeeld volgens de bondsregels (best of 3, rallypointsysteem tot de 21 en met 2 punten verschil tot
max 30 punten).
Houd de hieronder genoemde speeldata vrij in je agenda. De wedstrijdschema’s worden zo spoedig
mogelijk na het verwerken van de inschrijvingen bekend gemaakt per e-mail en via onze website
www.bcspaceshuttle.nl.
Het volledige clubkampioenschappenschema + uitslagen kan vanaf zondag avond 5 maart via de
website www.toernooi.nl bekeken worden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per onderdeel, welke bij inschrijving direct dient te worden voldaan.
naam
adres
Telefoon (06)
e-mail
Niveau

Gevorderd, recreant * (NB! er komt een speciale poule voor recreanten!!)

dames enkel

ja/nee *

heren enkel

ja/nee *

dames dubbel

ja/nee *

naam partner

bepaald door Tc

heren dubbel

ja/nee *

naam partner

bepaald door Tc

gemengd dubbel

ja/nee *

naam partner

bepaald door Tc
* doorhalen wat niet van toepassing is

speeldagen (streep de dagen door waarop je verhinderd bent)
Maandag

6-mrt

13-mrt

20-mrt

27-mrt

3-apr

Finales 10 april

**Finale ronden ***Finales
De wedstrijdleider verwerkt deze gegevens in het speelrooster. Hierop kan niet meer gereageerd worden en kunnen we geen wijzigingen meer aanbrengen.
Wordt de wedstrijd om wat voor reden niet gespeeld, dan is de speler die niet komt opdagen
hiervoor verantwoordelijk, in dat geval heb je de wedstrijd met 2 x 21-0 verloren.
De uiterste inschrijfdatum is dinsdag 28 februari!
Secretariaat: J. Huls, Haas 6, 1422 WV Uithoorn, telefoonnr. 0297-795130
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. V533897

