
Een team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren. Het is aangeraden met meerdere personen in te schrijven. 
Er kan zowel  ingeschreven worden per team, met meerdere personen als individueel .  Individuele
inschrijvingen zijn onder voorbehoud van een beschikbare plaats in een team.
Zowel competitiespelers als recreanten zijn welkom! 
Er zijn 4 niveaus:  matig, goed,  sterk en zeer sterk (niveau 7/8). 
De shuttles (Yonex Mavis 300 medium) worden gratis verstrekt door de organisatie.

Ieder team speelt 3 ontmoetingen. U speelt telkens tegen andere gelijkwaardige teams.

1 Heren Dubbel, 1 Dames Dubbel, 1 Heren Enkel en 2 Gemengd Dubbel wedstrijden.

 1 Dames Dubbel, 1 Heren Dubbel, 1 Dames Enkel en 2 Gemengd Dubbel wedstrijden.

1 Heren Dubbel, 1 Dames Dubbel, 1 Heren Enkel en 2 Gemengd Dubbel wedstrijden.
  

Wenst u nog bijkomende inlichtingen ?   

Email             teamtoernooi@psvbadmintonbrugge.com
Tel                  +32/(0)492 15 68 53 (Tom De Vriese)
Website        www.psvbadmintonbrugge.com
Facebook     www.facebook.com/psvbcbrugge

Let op! Het aantal inschrijvingen is beperkt. Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven.

De deelname aan deze ontmoeting bedraagt € 8 per deelnemer voor de volledige dag, 
Uiterste inschrijfdatum is 11 maart 2023.  Betalen kan op rekeningnummer IBAN: BE13 0682 4489 7139,
BIC: GKCC BE BB, met vermelding “PSV Team2023 - naam – teamnaam”.

In de cafetaria is het mogelijk om belegde pistolets te verkrijgen.

Onze sponsor B-sport zal aanwezig zijn met een sportstand en besnaringsmachine en er zal een
tombola zijn net voor de start van de 2de ontmoeting.

Na de teamontmoeting kan wie dat wenst aanschuiven voor een heerlijk etentje in de Clos Du Midi
(verschillende gerechten mogelijk). Kostprijs is € 20 à € 25 voor deelnemers en niet-deelnemers. 

Enkele weken voor de ontmoeting zullen wij u de praktische informatie betreffende het verloop van de
dag nog doorsturen.
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17de Teamontmoeting
Zaterdag 18 maart 2023 – vanaf 9u30
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