SGF Badminton inviterer til vores åbne U9D,U11BCD,U13BCD,U15BCD og U17/19ABCD turnering

SØFTEN CUP 2021
Lørdag den 23.januar 2021

Arrangør:

Søften GF Badminton

Deltagere:

U9D, U11BCD,13BCD,U15BCD og U17/19ABCD. Åben for spillere der ved
tilmeldingsfristens udløb er klassificeret i ovennævnte rækker.

Sted:

Søften Kultur- og Idrætscenter, Kvottrupvej 9, Søften, 8382 Hinnerup.
Vi spiller i 2 haller (adskilt)

Stævnestart:

Ca. Kl.09.00 – Mødetid 30 minutter før programsat kamp.

Kategorier:

HS-HD-DS-DD. Der vil IKKE være mixdoubler grundet COVID-19

VIGTIG Information:

Grundet COVID-19 må der pt. Max være 50 spillere i én hal ad
gangen. Vi forbeholder dermed at have ret til at begrænse antallet af spillere
ved for stor tilmelding, ligesom vi også har valgt, at der ikke vil blive spillet
mixdouble til denne turnering. Ligeledes må man ikke stille op i andre rækker
og årgange end den man er rangeret i. Det betyder at er du f.eks. U13C stiller
du KUN op der og ikke single der og double i f.eks U13B. Er du doublemakker
med en som spiller i rækken eller årgangen over dig og du gerne vil spille
double og single, så stiller du også op i single i rækken over dig. Det betyder
også at vi tillader os at flytte en spiller hvis dette ikke er overholdt. Dette er
desværre nødvendigt for at overholde restriktioner og ikke blande for meget.

Gebyr:

U9D-U11D

Single kr. 100,-. Double kr. 120,- per par

U11C-U13D-U15D

Single kr. 110,-. Double kr. 130,- per par.

U11B

Single kr. 120,-. Double kr. 130,- per par.

U13C-U15C-U17/19D

Single kr. 120,-. Double kr. 140,- per par.

U13B-U15B-U17/19C

Single kr. 130,-. Double kr. 150,- per par.

U17/19B

Single kr. 140,-. Double kr. 160,- per par.

U17/19A

Single kr. 150,-. Double kr. 170,- per par.

Reglement:

Badminton Danmark og DGI´s stævnereglement.

Forbehold:

Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af spillere ved for stor tilmelding,
ligesom vi forbeholder os ret til at lade rækker udgår ved for lille tilmelding.

Turneringsform:

Der spilles i pulje/cup i alle rækker, dog afhænger det af antallet af tilmeldinger.

Præmier:

1. plads i alle rækker, 2. plads i rækker med mindst 5 deltagere og 3. plads til
rækker med 12 eller flere deltagere.

Forplejning:

Cafeteriet i Søften Kultur- og Idrætscenter vil være åben under stævnet.

Program:

Ligger på www.badmintonplayer.dk ca. 1 uge før stævnet.

Tilmeldingsfrist:

Senest den 7.januar 2021. Tilmelding via www.badmintonplayer.dk Evt.
spørgsmål til turneringsleder Kennet Herløv Nørager på kennettina@cool.dk
eller mobil: +45 22 56 78 76.

Med venlig hilsen

Søften GF Badminton

