INVITATION
Sjællandsmesterskaber for Ungdom
d. 2., 3., 4. og 5. december 2016
Ungdomsspilleudvalget har herved fornøjelsen at indbyde til Badminton Sjællands individuelle mesterskaber 2016
for U09, U11, U13, U15, U17 og U19 spillere.

OMFANG:

Der spilles i Elite -, Mester-, A-, B-, C- og D-rækkerne (C og D dog kun i U11, U13 og U15).
Indbydelsen omfatter alle 5 kategorier HS, DS, HD, DD og MD.
Alle spillere kan deltage i 3 kategorier, MEN det skal være i samme række, da rækkerne spiller mange
forskellige steder på Sjælland
Deltagere er spillere medlem af klubber i Badminton Sjælland og Badminton Lolland/Falster.

RÆKKER:

Mesterskaberne vil være opdelt i rækker:
Eliterækken
- Kun for Eliterækkespillere
Mesterrækken:
- Kun for Mesterrækkespillere
A-rækken:
- Fortrinsvis for A-rækkespillere
B-rækken:
- Fortrinsvis for B-rækkespillere
C-rækken:
- Fortrinsvis for C-rækkespillere (kun U11, U13 og U15)
D-rækken:
- kun for D-række spillere (kun U11, U13 og U15)
SM for U09 spilles kun i én række nemlig D–rækken
SM for U17 og U19 spilles i E og for U17/19 i M, A og B
Spillere, som er tvangsoprykket til en højere aldersklasse, skal deltage i SM i deres egen årgang
(Eks. U9 der er tvangsoprykket til U11, spiller SM i U9).
Singler afvikles som de seneste år i puljer. Doubler afvikles efter Cup-systemet.

SPILLESTED/TID: A-, B-, C- og D-rækkerne spilles indledende kampe lørdag d. 3. december 2016. Spillestederne for A-,
B-, C- og D-rækkerne vil være fordelt over det meste af Sjælland – og kan ikke oplyses på forhånd.
Spillested vil fremgå af programmet. Undtaget er U9D og U11A.
Alle finaler i A-, B-, C- og D-rækkerne (U9D og U11A undtaget) spilles søndag d. 4.12. i Karlslunde
Hallerne. INGEN finaler afvikles lørdag!
I Taastrup Idræts Haller spiller følgende:
Elite-, Mester-, U11A- og U9D-rækkerne spiller indledende kampe lørdag d. 3.12. og søndag d. 4.12.
(hvis deltagerantallet er stort kan U15M og U17M spille fredag d 2.12. fra kl. 18 i Taastrup). Finalerne i
alle de rene doubler afvikles søndag d. 4.12. fra kl. ca. 15. Finalerne i single og mixed double afvikles
mandag d. 5.12. fra kl. 18.
INDSKUD:

U09, U11 og U13
U15, U17 og U19

-

Single kr. 140,00 - Double (pr. par) kr. 150,00.
Single kr. 170,00 - Double (pr. par) kr. 200,00.

ANMELDELSE:

Tilmelding og betaling SKAL foregå online via www.badmintonpeople.dk
I tvivlsspørgsmål kan Siv Jønsson kontaktes på mail: smungdom2016@gmail.com .
Sidste tilmelding er torsdag d. 17. november 2016. Efteranmeldelser vil ikke komme i betragtning

SPILLEREGLER: Der spilles efter Badminton Danmarks spilleregler og turneringsreglement
BOLDE:

Bolde udleveres af turneringsledelsen. Der spilles med bolde af mærket Li-Ning

PROGRAM:

Programmet kan ses på Badminton Sjællands hjemmeside www.badmintonsjaelland.dk og på
Cup2000´s hjemmeside www.cup2000.dk ca. 7 dage før turneringen starter
Med venlig hilsen Ungdomsudvalget, Badminton Sjælland

