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 UITNODIGING 
 

 BC NIVO Teamtoernooi 2018 (JUNIOREN & SENIOREN)  
Beste badmintonvrienden, 
 
BC Nivo luidt het competitiejaar 2018/2019 in met een teamtoernooi. Vanaf vandaag hebben jullie weer de 
mogelijkheid om in te schrijven!  
 
Het toernooi vindt plaats op zondag 16 september 2018.  
Er zal gespeeld worden van 9.00 uur tot 18.00 uur in Sportcentrum Teteringen (Donkerstraat 36, 4847 EJ 
Teteringen).  

Teams kunnen inschrijven in de volgende klassen: 
 
A-klasse: 1e en 2e klasse RBB / 2e en 3e klasse BNL / BBF classificatie A 
B-klasse: 3e en 4e klasse RBB / 4e en 5e klasse BNL / BBF classificatie B 
C-klasse: recreatieve spelers en spelers uit de 5e klasse RBB of lager / BBF classificatie C 

Junioren (tot 17 jaar):  
D-klasse: Onder 17 jaar  
E-klasse: Onder 15 jaar  
E-klasse: Onder 13 jaar 
E-klasse: Onder 11 jaar  
  
De onderdelen die gespeeld worden zijn: damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel. Er wordt niet 
gespeeld volgens een afvalsysteem, dus je bent de hele dag verzekerd van het spelen van leuke partijen! 
 
Teams kunnen zich inschrijven via het volgende online inschrijfformulier: https://goo.gl/R41BMp  
 
De deadline voor inschrijving verloopt op vrijdag 15 augustus 2018. 
Mocht je problemen ondervinden met je inschrijving, mail dan naar: toernooi@bcnivo.nl 
 
Het inschrijfgeld voor volwassen teams bedraagt € 45,- en € 30,- voor junioren per team. Dit bedrag dient zo 
spoedig mogelijk na inschrijving overgemaakt te worden op bankrekening NL45INGB0004141595 ten name 
van BC NIVO te Breda o.v.v. jullie teamnaam. 
 
De Junioren prijsuitreiking zal plaatsvinden rond 16.30 uur; de Senioren prijsuitreiking rond 17.30 uur.  
Na de prijsuitreiking kun je de dag gezellig afsluiten met een overheerlijk Indisch buffet. De kosten bedragen 
hiervoor € 8,- per persoon en via het inschrijfformulier kan aangegeven worden hoeveel mensen van 
jullie/gerelateerd aan jullie team hier gebruik van willen maken. Dit kunnen dus ook meegekomen supporters 
of familieleden zijn. 
 
De inschrijving is pas compleet wanneer zowel het inschrijfformulier, het inschrijfgeld en het buffet geld 
ontvangen zijn. Jullie definitieve deelname en betalingsbevestiging zal voor zondag 2 september 2018 gemaild 
worden aan de teamcaptains. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en zal afgestemd worden 
op het aantal inschrijvingen per speelklasse. Let op VOL = VOL! 
 
Ongeveer 1 week voor aanvang van het toernooi ontvangen de teamcaptains een mail met daarin een 
routebeschrijving, wedstrijdreglement en het wedstrijdschema. 
 
We kijken uit naar jullie inschrijving en graag tot ziens op 16 september 2018. 
 
Een sportieve groet, 
 
De Toernooicommissie van BC NIVO. 
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