
Inschrijfformulier Jubileum Deltatoernooi 

Zondag 12 maart 2023 

Inschrijving uiterlijk zondag 26 februari 2023 binnen bij: lkampert@hotmail.com 

Roepnaam + achternaam: … 

Emailadres: …         

Vereniging: … 

Evt competitieklasse seizoen ’22-’23:  … 

Vul de naam van je dubbelpartner(s) hieronder in het juiste vak erbij:  

 damesdubbel herendubbel gemengddubbel 

Categorie A 
(competitiespelers met veren 
shuttles) 

   

Categorie B 
(tussen A en C in, competitie met 
nylon, ex-competitie, sterke 
recreanten…) 

   

Categorie C 
(recreatieve spelers met nylon 
shuttles)  

   

 
1. Er mag voor 2 onderdelen worden ingeschreven (in dezelfde klasse of in 2 verschillende klasses).   

2. De dubbelpartij worden pas in het toernooi opgenomen als de partner ook is ingeschreven. Er mag 

ook een ‘wanted’ worden opgegeven en dan zal de toernooileiding een partner proberen te vinden. 

3. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per onderdeel als een tegemoetkoming in de organisatiekosten. Er 

zal geen prijzengeld worden uitgereikt. De inschrijving telt mee als het passende bedrag is ontvangen 

op: rekeningnummer NL12 INGB 0398 5639 77  ten name van LM Kampert onder vermelding van 

“Deltatoernooi + jouw inschrijfnaam”.  

4. In categorie B mag gespeeld worden met nylon of veren shuttles. Welke wordt bepaald in 

onderlinge afstemming of indien partijen daarom verzoeken via loting door de toernooileiding. 

5. Er is ruimte voor 135 partijen en 115 deelnemers. Boven die aantallen kan de toernooileiding 

nieuwe inschrijvingen weigeren. 

6. Er wordt gespeeld volgens het puntentellingssysteem van 2 maal 21. Met uitzondering van de 

finalepartijen worden per partij maximaal 2 sets gespeeld. In de finalepartijen is een 3e set mogelijk. 

7. Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem en bij weinig inschrijvingen in een onderdeel kan de 

wedstrijdleiding kiezen voor een poule-systeem. 

8. Er wordt van 9.15-17.00 uur gespeeld in sporthal De Helster, Schubertstraat 1 Elst (gld).  

9. De deelnemers worden geacht hun eigen partijen te tellen, geluid van mobieltjes uit te zetten en 

vooral veel plezier te maken op dit mooie toernooi ter ere van het 55-jarig bestaan van BC Elst. 
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