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Betreft: Seslissing Victor League 2019-2020

Beste spelers, ploegkapiteins en clubs,

Op 12 maart 2 dagen voor de finales van Victor Leagug besliste de Koninklijke Belgische Badminton

Federatie (Kon BBO, in samenspraak met LFBB en Badminton Vlaanderen, om alle

bâdmintonactiviteiten omwille van de Corona pandemie op te schorten tot 19 april.

Rekening houdend met volgende elementen:

- zowel LFBB als Badminton Vlaanderen hebben beslist om hun competities definitief stop te

zetten
- de periode van beperkingen opgelegd door de Federale Regering zal met grote

waarschijnlijkheid verlengd worden
- het reglement C30O

- de nationale transferperiode in apri!

heeft de sportcommissie haar advies gegêven en heeft de RvB Kon BBF beslist om, conform met LFBB

en Badminton Vlaanderen:

de nationale Victor League competitie ook stop te zetten

de finaledag NIET meer te spelen

voor het seizoen z}1f-z}zCIgeen landskampioen aan te duiden in Ito nationaleVictor League

geeir winnaar in 2dt nationale Victor League aan te duiden

de dalers van de play-downs te bevestigen

een gedeelde derde plaats toe te kennen aan de nummerc 3 en 4 van de lste en 2de nationale

Victor League

- het prijzengeld te verdelen voor plaats 1 & 2 en plaats 3 & 4 onder beide clubs.



Dit bètekent concreet:

lste nationale Victor League

- Finalisten: Bad Oupeye en WSIL 1

- Prijzengeld per finalist € 987,5 + Decathlon waardebon van € 250
- Derde plaats: Bad 79 en DZ 99

- Prijzengeld per derde plaats € 562,5

- Het prijzengeld voor de nummers 5,6 en 7 blüft onveranderd
- Dalen Olve

2de nationale Victor League

- Finalisten: Hebad 2 en Lokerse BC

- StijEer naar ls nationale: Lokerse BC (op basis van reglement C300)

- Prijzengeld per finalist Decathlon waardebon van € 250

- Derde plaâts: RBCA Antwerp en RoyalVerviers BC

- Dalers: Pluimplukkers 2 en WE L 2

De nationale competitieverantwoordelijke Willy Van Delsen, talvanaf nu met jullie contàct opnemen

om de kalender van volgend seizoen beginnen op te maken.

Stay safe in deze CoronatiJdenl

Leve Badminton,

Namens de RvB

Voorzifter Kon. BBF

DEOITHION PERFLY


