Værløse Badminton og Badminton Danmark
inviterer til
Kvalifikationsturnering til
U13-Elite-rækken i sæson 2016-17
Spillested:

Værløsehallerne, Stiager 6-8, 3500 Værløse.

Tidspunkt:

Lørdag den 7. maj tidligst fra kl. 11.00 og søndag den 8. maj 2016 fra kl. 9.00.
Semifinaler og finaler spilles søndag. Afhængig af antallet af deltagere spilles
kvartfinaler evt. også søndag.

Deltagere:

Turneringen danner grundlag for oprykninger til U13 Elite-rækken i sæson 2016-2017.
Alle U11A spillere årgang 2005 kan deltage.
Alle U13M spillere årgang 2004 eller yngre kan deltage.
Det er ranglisten ved tilmeldingsfristen, der er afgørende for om spillere opfylder
ovennævnte.
Desuden kan U13 Elitespillere fra årgang 2004 eller yngre deltage, såfremt de ikke har
opnået Eliteranglistepoint (ER) i den igangværende sæson. Alle U13 Elitespillere fra
årgang 2004 eller yngre, som har opnået point til Eliteranglisten (ER), er allerede
direkte klassificeret til Eliterækken i den kommende sæson, og kan derfor IKKE
deltage i Klassifikationsturneringen for U12 til Eliterækken 2016-2017.
Såfremt der er spørgsmål til klassifikationsreglerne bedes man kontakte formanden
for Badminton Danmarks Ungdomseliteudvalg (UEU) Ole Colberg på 22 60 19 81 eller
på info@colberg-assurance.dk.
Deltagelse er forbeholdt
 Danske statsborgere
 Statsløse og Ikke-danske statsborgere, der i de seneste to år forud for deltagelse
har haft folkeregisteradresse i Danmark.
 Spillere, der har repræsenteret et andet land end Danmark de seneste to år forud
for mesterskaberne, kan ikke deltage.
 Eventuelle dispensationer kan kun gives af Badminton Danmarks
Ungdomseliteudvalg.

Seedning:

Seedning foretages af Badminton Danmark

Kategorier:

Herre- og damesingle, herre-, dame- og mixdouble – der kan deltages i op til 3
kategorier

Turneringsregler: OBS!! Alle rækker spilles som cup. OBS!!
Mesterskaberne afvikles i øvrigt efter Badminton Danmarks reglementer.
Kvalifikation:

Alle deltagere, som når semifinaler i en eller flere rækker, vil være
kvalificeret til U13-eliterækken næste sæson.

Bolde:

Der spilles med fjerbolde af mærket FZ FORZA.

Præmier:

Der udleveres præmier til alle vindere og finalister. Desuden til 3.-4. pladser såfremt
der er 12 deltagere eller mere i en række. Præmierne er i overensstemmelse med
BD’s præmieregulativ

Indskud:

Indskud 220 kr. for singler og 240 kr. pr. par for doubler.

Tilmelding:

Sidste tilmeldingsfrist er den 21. april 2016. Tilmelding og betaling skal ske online
via badmintonpeople.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Kontakt person:
Michael Pilegaard Hansen
E-mail:
Tilmeldingvb@gmail.com
Telefon:
99552131

Program:
Turnerings
ledelse:
Overnatning:

Program offentliggøres på Værløse Badmintons hjemmeside www.badminton-vb.dk og
på www.cup2000.dk senest 7 dage før turneringen
Værløse Badminton v/UngdomsSpilleUdvalget.
Overnatning kan tilbydes i hallen med egen leder. Sovepose og liggeunderlag skal
medbringes.
Tilmelding til overnatning pr. mail tilmeldingvb@gmail.com senest d. 3. maj.

Værløse Badminton
siger på gensyn i Værløsehallerne til en spændende og hyggelig weekend!
***

”Ole’s Corner”
Caféen i Værløsehallerne holder åbent under turneringen

