De Badminton Sport Verein Eynatten heeft het genoegen u uit te nodigen op zijn
27ste INTERNATIONAAL TOERNOOI in de categorieën B1, B2, C1, C2 en D
op 27 en 28 januari 2018 in Eynatten (Belgie).
In alle categorieën worden de disciplines HE, DE, HD, DD en GD gespeeld.
De East Belgian Cup is een eeuwige beker (sinds 1991), die de succesvolste club zal overhandigd
worden. In 2017 was het de club BC EUPEN.
Verdere prijzen zijn voor alle winnaars en finalisten in alle 25 disciplines voorzien.

Sportzal
Sporthalle Eynatten: 9 speelvelden
Lichtenbuscher Strasse 24,
B – 4731 Eynatten, Tel.: +32 / (0)87 / 866169
Contact tijdens toernooi: R. Burczyk
(+32 (0) 475 342 460)

Programma
• Zaterdag 27. januari 2018:
o Matches van 9u tot 22u
o Om de grote of kleine honger te stillen staat gedurende heel het weekend een snackwagen aan de
sporthal ter beschikking. Bovendien zal er kost in de kantine van de sportzaal zijn.
o Zaterdag wordt er een tombola ten gunste van de jeugdafdeling van de BSV Eynatten gehouden met
een hoop leuke prijzen. Tickets voor de tombola zijn de hele zaterdag te koop.
o Iedereen is geïnviteerd op zaterdag avond met ons een traditionele drank aan de bar in de sportzaal
te genieten en de avond af te sluiten.
• Zondag 28. januari 2018:
o Matches van 9u tot 18 u
o Een foodtruck zal an de sportzal zijn en de spelers en de toeschouwer de kost geven. Bovendien zal
er kost in de kantine van de sportzal zijn.

Inschrijving / Aanmelding
Inschrijven geopend vanaf:
16 december 2018 (21u)
Inschrijven t/m en annuleringsdeadline: 12 januari 2018 (23u59) voor belgische spelers
5 januari 2018 (23u59) voor buitenlandse spelers
Speler van een belgisch bond (LFBB en BV) kunnen zich via het web portaal http://lfbb.tournamentsoftware.com
inschrijven.
Spelers van een niet-belgisch bond gelieve hun aanmelding te doen bij Christopher WINTGENS via mail
ebc.eynatten@gmail.com. Bij aanmelding van de spelers gelieve het inschrijvingsformulier van onze website
(www.bsv-eynatten.be) te gebruiken (op aanvraag ook via mail verkrijgbaar).

Aantal matches voorzien
Een totaal van  290 matches is voor het toernooi voorzien om voor een tevredenstellende organisatie van het
speelschema te kunnen zorgen. Ingeval dat het aantal inschrijvingen onvoldoende is, er in poule-systeem kan
gespeeld worden, de discipline afgelast wordt of gekoppeld wordt aan een hogere reeks.
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Lottrekking
De lottrekking vindt plaats op 16 januari 2018 om 19u bij
Robert Burczyk
Rue de Narmont 32
B–5380 Fernelmont
E-Mail: rburczyk52@gmail.com

Inschrijvingskosten
Om de organisatie te vereenvoudigen, worden de deelnemers gevraagd de inschrijvingskosten vooraf op de
rekening van de vereniging over te maken. Het is ook mogelijk tijdens het toernooi contant te betalen.
1 discipline
2 discipline
3 discipline

10,00 €
15,00 €
20,00 €

A.u.b. bij overmaking de complete namen van de deelnemers of van de club als mededeling aangeven.
A.u.b. ook aan de inschrijvingstafel melden, als de betaling per overmaking is gedaan.
Bankgegevens:

Rekeninghouder: B.S.V. Eynatten V.o.G.
IBAN: BE05 7310 0110 6175
BIC: KREDBEBB

Organisatiecomité
Marc Delavignette (hoofdscheidsrechter), Sandra Wintgens (Anti-doping controle), Robert Burczyk, Peter
Kaspers, Christopher Wintgens, Jenny Barth, Benedict Grandrath, Silas Komoth.

Toernooireglement
Her toernooireglement is op de website voor de aanmelding beschikbaar en heeft in iedere geval voorrang op
voorliggend document:
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=CD1C2E48-328A-4C71-87FE-AEC8976DE66F

Logeermogelijkheden
We bevelen volgende hotels aan, die dicht bij het toernooigebeuren gelegen zijn:
•

ibis budget Aachen Raeren Grenze
o
o
o

•

Hotel Restaurant TYCHON
o
o
o

•

Op  3 km van de sporthal in Eynatten* (naast de paarkeerplaats van de autosnelw.)
Voor meer informatie: http://bit.ly/1ZAfWro
Tel. +32 (0)87 85 11 00 | Email : H6322@accor.com

Op  250 m van de sporthal in Eynatten
Voor meer informatie: http://www.hotel-tychon.be/
Tel: +32 (0)87 85 12 36 | Email : info@hotel-tychon.be

Schutterdoelen Eynatten
o We hebben dit jaar de schuttersdoelen naast de sportzaal gehuurd om te overnachten. Een
aanmelding is gewenst (ebc.eynatten@gmail.com) maar ook spontaan mogelijk.
o Voor deze overnachtingsmogelijkhijd moet je zelfs slaapzak enzovoort meenemen.

Inschrijvingscriteria voor buitenlandse deelnemers
France:
B1 Belgique = R4
B2 Belgique = R5
C1 Belgique = D7-R6
C2 Belgique = D8
D Belgique = P3-P2-P1-D9

Nederland:
B1 = B speler
B2 = C speler
C1 = rekreant
C2 = beginners

Deutschland:
B1 = Landesliga, Verbandsliga
B2 = gute Bezirksklasse, Bezirksliga
C1 = gute Kreisliga, Bezirksklasse
C2 = Anfänger, Kreisklasse, Kreisliga

Luxembourg: Zoals in België

Met vriendelijke ondersteuning van:

