BC Push Toernooi
Beste sportvrienden,
Ook dit jaar organiseren we wederom ons jaarlijks BC Push Toernooi.
Zoals voorgaande jaren wordt het toernooi gehouden in het derde weekend van november,
op zondag 19 november 2017.
De opzet ijkt af a eerdere jare … het ordt a elijk ee koppeltoer ooi. Je ku t je
inschrijven voor de damesdubbel, herendubbel en mixed dubbel. Als je geen dubbelpartner
hebt, kan je wanted inschrijven en wordt je gekoppeld aan een andere speler/speelster die
zich wanted heeft ingeschreven.
Afsluiting toernooi
Na afloop van het toernooi is er de mogelijkheid om na de prijsuitreiking een Chinese
maaltijd te nuttigen. Op het einde van de dag zullen we voor de hongerigen onder ons de
bestellingen komen opnemen.
De sluitingsdatum van inschrijving is 1 november!!!
We hopen jullie op zondag 19 november te treffen in Baexem.
Net zoals andere jaren gaat het uiteraard niet alleen om het winnen, maar vooral om de
gezelligheid!
Met sportieve groet,
Patti Tabak, Lianne Theunissen & Sandra van Melick
BC Push Baexem
seniorentoernooien@bcpush.nl
PS: informatie omtrent dit toernooi is ook op onze website terug te vinden: www.bcpush.nl

BC Push Baexem
Toernooi informatie
Datum

Zondag 19 november 2017

Koppels

Damesdubbel, herendubbel en mixed dubbel
het is ogelijk o
a ted i te s hrij e i die je gee part er he t

Speelduur

Van 09.30 tot ongeveer 17.00 uur.
Om 09.15 uur aanwezig zijn.
Prijsuitreiking rond 17.30 uur.

Speelwijze

Er wordt gespeeld volgens het welbekende rally-point systeem.
Aan de hand van het aantal deelnemende koppels zal een
wedstrijdschema opgesteld worden. Bij een (bijna) volledig
deelnemersveld zal er op tijd gespeeld worden.

Prijzen

De 1e, 2e en 3e plaats per onderdeel zullen een prijs ontvangen.

Catering

Tijdens en na het toernooi zijn er belegde broodjes, soep, koffie,
thee, frisdrank, energy-drink, en chips tegen een geringe betaling
verkrijgbaar in de sporthal.

Shuttles

Yonex, Mavis 350

Inschrijfgeld

€ 0,

Inschrijving

Sluitingsdatum inschrijving 1 november.

Sporthal

Burgemeester Hannenhal
Kapittelstraat 3
6095 BA Baexem
Tel: 0475-452460

Inschrijven

Patti Tabak, Lianne Theunissen & Sandra van Melick
Tel: 06 – 313 01 502 (Lianne)
E-mail: seniorentoernooien@bcpush.nl
Site: www.bcpush.nl

oor o derdeel, € 5,

oor o derdele .

Opmerkingen / voorwaarden:
• De toernooiorganisatie behoudt de mogelijkheid om het toernooisysteem aan te passen.
• Het is ogelijk o
a ted i te s hrij e als je gee du el- of mixpartner hebt. De organisatie zal
a ted aa rage of olgorde a i s hrij i g aa elkaar koppele .
• De koppels dienen op aangegeven tijden aanwezig te zijn.
• Het toernooi gaat niet alleen om het winnen maar ook om de gezelligheid!
• Inschrijven is mogelijk via de e-mail, hierbij geldt dat de volgorde van ontvangst van inschrijving
bepalend is voor de volgorde van aanmelding.
• De organisatie sluit elke aansprakelijkheid voor schade of letsel uit hoofde van welke oorzaak dan
ook uit. Deelname is op eigen risico.
• Inschrijfgeld à € 10,00 voor 1 onderdeel, € 5, voor onderdelen ontant etalen in de hal

