Info/Procedure voor Titelaanvragen
Vereisten voor Titelaanvragen
Vechters komen pas in aanmerking voor onderstaande titels als deze voldoen aan volgende vereisten:






Vlaamse titel (C-klasse):
o 5 gewonnen partijen of een totaal van 12 partijen in de C-klasse
Belgische titel (B-klasse):
o 5 gewonnen partijen of een totaal van 12 partijen in de B-klasse
Benelux Titel (B-klasse):
o 7 gewonnen partijen of huidig Belgisch kampioen zijn in de B-klasse
Belgische titel (A-klasse):
o 5 gewonnen partijen of een totaal van 12 partijen in de A-klasse
Benelux Titel (A-klasse):
o 7 gewonnen partijen of huidig Belgisch kampioen zijn in de A-klasse

Aanvragen van Titels:
Titelaanvragen via Telefoon, Facebook en/of SMS worden NIET aanvaard!
Titelaanvragen kunnen MAXIMAAL 3 maand voor aanvang van het gala aangevraagd worden!
Alle aanvragen van titels dienen te gebeuren per E-mail naar admin@BKBMO.com of Wim.smessaert@hotmail.com
Volgende informatie is VERPLICHT bij alle Titelaanvragen:










Info + datum Gala
Gewenste titel (Vlaamse titel / Belgische titel / Benelux titel)
Klasse (A-klasse/B-klasse/C-klasse)
Gewichtsklasse
Stijl (MT / K-1 Rules / FullMT / Kick)
Naam + Club vechter 1
Aantal partijen vechter 1 (in de klasse van de aanvraag)
Naam + Club vechter 2
Aantal partijen vechter 2 (in de klasse van de aanvraag)

Bijdrage van aangevraagde titels dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het gala gestort te worden op
rek. nr van VKBMO BE81 001-1669221-24
Indien de bijdrage niet tijdig gestort is zal de aangevraagde titel vervallen en vrijgesteld worden voor anderen.
OPGELET:
Titelgevechten zullen NIET doorgaan indien:
 1 van de vechters tijdens de weging niet voldoet aan de nodige vereisten en dus niet in aanmerking komt
voor het titelgevecht.
 1 van de vechters zijn/haar verzekering vervallen is tijdens de weging.
 1 van de vechters zijn/haar boekje niet bijheeft tijdens de weging.
In bovenstaande gevallen zal de bijdrage dan ook NIET teruggestort worden!

Voor verdere informatie kan je steeds contact opnemen met:
Wim Smessaert
Tel.: +32 (0) 479 59 61 45
E-mail: Admin@bkbmo.com
Wim.smessaert@hotmail.com

Patrick Van Acker
Tel.: +32 (0) 477 82 10 21
E-mail: info@bkbmo.com

* Uitzonderingen enkel mits goedkeuring door de Raad van beheer (Rvb) van BKBM²O

