KSGS- 12e Recreantentornooi
Zondag 2 december 2018
Sporthal Neptunus Wondelgem

Waar

Sporthal Neptunus :Botestraat 98-100, Wondelgem
 09 253 51 28

Voor wie

Recreanten en niet-aangesloten spelers

Disciplines

Dubbel Heren en Dubbel Dames:
wedstrijden starten stipt om 9u00 - aanmelden om 8.30 u
Gemengd Dubbel:
wedstrijden starten stipt om 13u30 - aanmelden om 13.00 u.

Inschrijving

Door bijgaand formulier in te vullen en te mailen naar
info.ksgsbadm@gmail.com met vermelding van naam + telefoonnummer,
discipline(s), niveau beginner - matig - ervaren (goed) - gevorderd (zeer
goed) en naam partner.
De inschrijvingen worden afgesloten op 23 november 2018 of bij het
bereiken van het maximum aantal inschrijvingen. Inschrijvingen worden
definitief na betaling en nadat je een antwoord hebt ontvangen van
Kathleen.

Inschrijvingsgeld

€ 6 per persoon voor 1 discipline of € 10 euro per persoon voor 2
disciplines over te schrijven op rekeningnummer
BE50 001 1888823 18 van de Badmintonclub KSGS en dit uiterlijk
op 30 november 2018, met vermelding van de namen van de
deelnemers en de discipline. Betalingen ter plaatse worden niet
aanvaard.

Deelname

Alle wedstrijden worden in poule gespeeld. Er wordt gespeeld naar twee
winnende sets. De deelnemers worden opgedeeld in 4 niveaus: beginner matig - ervaren (goed) - gevorderd (zeer goed).

Verder

Shuttle: Yonex Mavis 300, ten laste van de spelers, maar ook te koop
in de zaal aan 1,5 euro/stuk.
Zwarte zolen zijn verboden in de zaal.
Iedere speler is tijdens de deelname aan het tornooi verzekerd tegen
gebeurlijke ongevallen.
De cafetaria is op de tornooidag open vanaf 11u30 waar o.a. lasagne,
spaghetti en croque monsieurs zijn te verkrijgen.

Prijzen

Er zijn prijzen voorzien voor de winnaars van elke poule.
Bijkomend wordt per discipline een badmintonracket verloot onder alle
tornooideelnemers.

KSGS-12e Recreantentornooi
Zondag 2 december 2018
Sporthal Neptunus Wondelgem
Inschrijvingsformulier

Deelnemer:

Naam + Voornaam

Club: ..................................................................
Naam/voornaam: ...........................................
Adres:......................................................................................
..................................................................................................
Telefoon: ...............................................................................
GSM: ..............................................................
E-mail adres: .........................................................................

DD

DH

DG

Niveau

Naam dubbelpartner

Niveau : B: beginner
M: matig
E : ervaren (goed)
G : gevorderd (zeer goed)
Dit formulier mailen naar info.ksgsbadm@gmail.com, uiterlijk tegen 23 november 2018. Bijkomende
inlichtingen : info.ksgsbadm@gmail.com of op 09 266 56 48 (van 8 tot 16u) en op 09 259 25 69 (na
17u)
Bij aankomst in sporthal Neptunus dienen de spelers zich eerst aan te melden aan de wedstrijdtafel.

Datum:

