INVITATION
Sjællandsmesterskaber for Ungdom
d. 30. november og 1. december 2019
Ungdomsspilleudvalget har herved fornøjelsen at indbyde til Badminton Sjællands individuelle mesterskaber 2019
For U09D, U11BCD, U13BCD, U15ABCD, U17/19ABCD spillere.

RÆKKER:

Sjællandsmesterskaberne spilles i ALLE rækker – U9 til U19. Denne invitation gælder dog kun
de rækker nævnt umiddelbart ovenfor.
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 (f.eks. U15B), da rækkerne
spiller mange forskellige steder på Sjælland
Deltagere er spillere medlem af klubber i Badminton Sjælland eller Badminton Lolland/Falster og som
har bopæl i Danmark.
OBS!!! Alle spillere skal deltage i deres egen årgang. Dette gælder også for spillere, der i ranglisten er
tvangsoprykket til en ældre årgang. Det er således ikke muligt at deltage i en ældre eller yngre
aldersklasse, som det er i visse andre turneringer under Badminton Danmarks turneringsregler.
Singler afvikles i puljer. Doubler afvikles efter Cup-systemet.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at sammenlægge eller aflyse rækker ved for lille tilmelding.

SPILLESTED/TID: Alle-rækkerne spiller indledende kampe lørdag den 30. november 2019. Spillestederne vil være fordelt
over det meste af Sjælland – og kan ikke oplyses på forhånd, da det afhænger af antal tilmeldte i de
enkelte rækker. Spillested vil fremgå af programmet.
Alle finaler i de omfattede rækker spilles søndag den 1. december 2019 i Herlev (Skinderskovhallen).
INGEN finaler afvikles lørdag!
INDSKUD:

U09, U11 og U13
U15, U17 og U19

-

Single kr. 150,00 - Double (pr. par) kr. 160,00.
Single kr. 180,00 - Double (pr. par) kr. 200,00.

ANMELDELSE:

Tilmelding og betaling SKAL foregå online via www.badmintonplayer.dk
I tvivlsspørgsmål kan Thomas Ringbæk kontaktes på mail: smbadungdom@gmail.com.
Sidste tilmelding er torsdag d. 14. november 2019. 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

