Zondag 19 Mei 2019
12e Aristo Amerikaans Mix Dubbel Toernooi
Badmintonclub ARISTO Hoogezand – Sappemeer
Organisatie: Engelmund Zonneveld, Silvia Martens, Michael Mets, Ron Mets
Locatie: Sportcomplex “De Kalkwijck”, Nieuweweg 8 te Hoogezand
Speeltijden: 10.15 – 17.00 uur
Rekening: IBAN: NL94INGB0008056021 t.n.v. Mw. S.G. Martens o.v.v. Toernooi BC Aristo 2019
Toernooisecretariaat: Engelmund Zonneveld, Julianastraat 48
9601 LR Hoogezand
Tel.: 0598 – 391105
E-mail:ejjzonneveld@ziggo.nl
Toernooibepalingen:










Er wordt gespeeld volgens het Amerikaans mixed dubbel systeem. De wedstrijden worden door loting
samengesteld. Er worden alleen dubbel en mixpartijen gespeeld.
Er wordt gestreefd naar het spelen van 6 partijen per persoon (op tijd).
Zowel voor de heren als voor de dames zijn er 1e, 2e en 3e prijzen beschikbaar.
Er wordt gespeeld met Yonex Mavis 300. Deze worden door BC Aristo beschikbaar gesteld en blijven
eigendom van de vereniging.
Deelname is mogelijk vanaf 17 jaar. Het toernooi staat open voor recreatieve spelers en competitiespelers
die niet hoger spelen dan de 2e klasse (zevende divisie) regiocompetitie ZZ/DDW.
Iedere deelnemer dient uiterlijk om 10.00 uur speelklaar in de hal aanwezig te zijn.
De inschrijving sluit op 12 Mei 2019 of wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per persoon. Gaarne overmaken op bovenstaande girorekening tegelijkertijd
met het inzenden van het inschrijfformulier. Bij betaling in de hal op de toernooidag zelf, bedraagt het
inschrijfgeld € 9,00 per persoon.
Ontvangst van het inschrijfformulier en betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Inschrijfformulier Aristo Amerikaans Mixed Dubbel Toernooi 2019
Naam:…………………………………………………………….man / vrouw
Adres:……………………………………………………………………………
Woonplaats en postcode………………………………………………………
Geboortedatum…………………………………………………………………
Telefoon………………………………E-mail………………………………….
Lid van badmintonclub…………………………………………………………
Speelniveau:
0 Beginnend recreant
0 Gevorderd recreant
0 Competitiespeler, speelklasse……………………………………………….
Datum……………………………….. Handtekening…………………………..
Na afloop bestaat de mogelijkheid om gezellig met elkaar te gaan uit eten, om de hoek van de sporthal bij
Chinees Wok-Grillrestaurant “Rose Garden”. Opgeven kan tijdens het toernooi.
N.B.: Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 12 Mei 2019 door het toernooisecretariaat te zijn ontvangen.

