Tidspunkt:

Lørdag d. 12. dec. og Søndag d. 13. dec.

Spilllested:

Broager Sparekasse Skansen
Dybbøl hallen
Aabenraavej 25, 6400 Sønderborg.

Baner:

10 baner i Skansen og 6 baner i Dybbøl hallen.

Rækker:

U9, U11ABCD, U13ABCD, U15MABCD og U17/19ABC
Rækkerne færdigspilles på én dag.

Kategorier:

Herre/Damesingle og Herre/Damedouble er muligt.

Priser:

U09D

single: 120 kr. - doublepar: 150 kr.

U11A og 13A

single: 140 kr. - doublepar: 170 kr.

U11B,C,D og U13B,C,D

single: 130 kr. - doublepar: 160 kr.

U15A,B,C,D

single: 140 kr. - doublepar: 170 kr.

U15M og U17-U19A,B,C

single: 160 kr. - doublepar: 190 kr.

Tilmelding:

Tilmelding via www.Badmintonplayer.dk
Sidste tilmeldingsfrist torsdag d. 26. november 2020

Forsættes

Classified as Business

Reglement:

Stævnet er pointgivende og afvikles efter det gældende DGI og
Badminton Danmark reglement.

Seedning:

Seedning efter ranglisten på datoen for tilmeldingsfristen.

Kvalifikation:

Man er selv ansvarlig for, at tilmelde sig i den rigtige række på datoen for
tilmeldingsfristen.

Bolde:

Der vil blive spillet med RSL Classic bolde.

Turneringsform:

Puljer/cupkampe i både single og double.

Præmier:

1. plads i alle rækker – uanset antal deltagere i rækken
2. plads ved mere end 5 deltagere i rækken
3. plads ved mere end 12 deltagere i rækken.

Fortæring:

Skanse Cafe’en tilbyder sund mad og drikke.
Der vil være morgen-, frokost- og aftenbuffet.
Altsammen til meget fornuftige priser.
Større grupper, der normalt træner sammen, kan spise sammen i et
separat lokale.

Forældreservice:

Der vil være mulighed for at få siddepladser som tilskuer/ledsager i
hallen eller i nærliggende lokaler - efter gældende retningslinjer.

Opstrengning:

Mulighed for opstrengning af ketchere begge dage.

Begrænsninger:

Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af deltagere, hvis
kapaciteten overstiges, samt lade en række bortfalde, ved for få
tilmelding.
Vi følger naturligvis de gældende retningslinjer i forhold til Corona, derfor
bedes alle gå ind på BadmintonPlayer.dk under turneringsinfo og
derigennem holde sig opdateret ang. stævneafviklingen.
Det bliver deværre ikke muligt at komme ind i begge haller. Skal man
spille i den ene hal, har man ikke adgang i den anden.
Dette gælder også forældre.
Der udleveres armbånd til spillerne ved ankomst.

Stævneansvarlig:

Brigitte Knudsen e-mail: dybbolopen.bk@gmail.com

Classified as Business

