Dalum Hjallese Badminton Klub indbyder til
åben turnering for U9D, U11 CD, U13 BCD,
U15 BCD og U17/U19 BC
Spillested:

Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S. Hallen ligger tæt ved motorvejen.

Tidspunkt:

Lørdag den 29. september 2018.

Kategorier:

Der spilles i alle 5 kategorier (HS-HD-DS-DD-MD) og hver spiller kan tilmelde sig
i 3 kategorier. Der kan tilmeldes med x-makker. DHBK forbeholder sig ret til at
begrænse deltagerantallet samt til at lade en række med for lille tilslutning udgår.

Bolde:

Der spilles med fjerbolde af mærket RSL.

Deltagere:

Spillerne skal være medlem af en under BadmintonDanmark/DGI-badminton eller
BWF værende klub og må ikke være klassificeret højere end rækken der tilmeldes i.

Turneringsform:

Single: Pool/cup turnering

Seedning:

Der foretages seedning efter gældende regler.

Double: Cup turnering (evt. pool).

Præmier-SINGLE: Der vil være 1. og 2. præmie i alle rækker, samt 3. præmier ved mindst 5 deltagere.
Præmier-DOUBLE:Der vil være 1. præmie i alle rækker, 2. præmie ved mindst 5 par, samt 3. præmier
ved mindst 12 par i kategorien.
Indskud:

U9 D samt U11 CD:
U13 CD:
U13 B, U15BCD:
U17/U19 BC:
Alle mix-rækker:

Single: kr. 100,00 HD/DD: kr. 100,00 pr. par
Single: kr. 120,00 HD/DD: kr. 120,00 pr. par
Single: kr. 130,00 HD/DD: kr. 130,00 pr. par
Single: kr. 140,00 HD/DD: kr. 140,00 pr. par
MD: kr. 50,00 pr. par

Fortæring:

Hallens cafeteria er åbent under stævnet.

Tilmelding:

Senest tilmeldingsfrist er onsdag den 12. september 2018.
Tilmeldingen skal ske via www.badmintonpeople.dk

Kontaktperson:

Gabriella Juhl Jensen, mail: gabriella@juhl-jensen.dk eller tlf. 22 25 41 45
Claus Jensen,
mail: claus@juhl-jensen.dk eller tlf. 51 64 70 98

Program:

Programmet kan ses på www.dhbk.dk og cup2000, senest 8 dage før turneringen.

Resultater:

Resultaterne fra stævnet offentliggøres på hjemmesiden: www.dhbk.dk og cup2000

Vi glæder os meget til at se dig!
Med sportslig hilsen
DHBK badminton - stævneudvalget

