De BBF zoekt kandidaten voor het organiseren van

Kampioenschappen 2018-2019
Antwoord a.u.b voor 25 mei 2018

Competitie Ereafdeling
Uw club kan zich kandidaat stellen voor een of meerder van de volgende speeldagen :
06/10/2018 - 13/10/2018 - 27/10/2018 - 10/10/2018 - 24/11/2018 - 1/12/2018 - 08/12/2018
 Iedere speeldag worden er drie ronden gespeeld van elk 16 giften
 Per ronde, die 2h20 duurt, worden vier viertallenwedstrijden betwist
 De club levert twee gescheiden zalen (open en gesloten), met voldoende afstand tussen de tafels.
 Er is een computer aanwezig met toegang tot internet.
 Beide zalen dienen volledig klaar en toegankelijk te zijn om 10h00.
 Er moet catering aanwezig zijn met bediening aan de tafels en tijdens de pauze moeten de spelers op
hun kosten broodjes kunnen bestellen.
 De dranken en broodjes voor de WL zijn voor rekening van het lokaal tenzij de club geen eigenaar is van
de bar. In dat geval kan de club max. 20€ terugvorderen via de penningmeester van de BBF.

Kampioenschappen
Belgisch Kampioenschap Dames
zaterdag 23 maart 2019
vanaf 13:00 u – Mogelijk 20 tafels
Belgisch Kampioenschap Open Paren (Halve Finale)
zaterdag 25 mei 2019
vanaf 10:00 u – 22 tafels
Belgisch Kampioenschap Open Paren (Finale)
zaterdag 01 juni 2019
vanaf 10:00 u – 8 tafels met schermen
Beker van België (Finale)
zaterdag 08 & zondag 09 juni 2019
za : vanaf 10:00 u - 16 tafels & zo: vanaf 10:00 u – 8 tafels met schermen
Ben je geïnteresseerd? Vraag dan meer details of stel u meteen kandidaat:
476 29 26 15

-

competition@rbbf.be

NEW !! Grote tornooien !! NEW
Uw club organiseert elk jaar een groot tornooi en je wenst dat uw tornooi op de nationale kalender
wordt vermeld, doe dan nu uw aanvraag bij de Commissie Nationale Competities (CNC).
Hoe ? Gelieve ons voor 25 mei 2018 de uitslag & affiche van uw laatste twee tornooien door te sturen.
Criteria om een beschermd statuut te verkrijgen:
* aantal deelnemers (min. 50 paren)
* niveau arbitrage (nationale of internationale WL)
* aanwezigheid spelers van beide Liga’s
* kwaliteit deelnemersveld (minstens 30% van de paren speelt in de Nationale Kompetitie)
* datum niet in concurrentie met kalender Nationale Competities
* speelcondities & prijzentafel
De CNC zal elke kandidatuur grondig bestuderen. Indien uw kandidatuur wordt aanvaard, zullen er tevens
nationale expertpunten (EP) aan uw tornooi toegekend worden.

