Over Jerstal Badmintonklub indbyder til åben U15
eliterækketurnering.
Tid

lørdag d. 15. og søndag d. 16. februar 2020. Om lørdagen startes
tidligst kl.10.00 og om søndagen tidligst kl.09.00.

Spillested
rådighed)

Vojens – Hallerne, Stadionparken 6, 6500 Vojens (10 baner til

Deltagere

I turneringen kan deltage spillere, der er inden 1. januar 2020 er fyldt
13 år, men ikke 15 år, og som kan deltage i henhold til ”
Fællesreglement for individuelle turneringer” (”Turneringsreglementet”).
For turneringen er specifikt gældende, at

⦁ alle spillere klassificeret E-rækkespillere kan tilmelde sig i turneringen, og
de er garanteret deltagelse.
⦁ alle spillere klassificeret E-M-rækkespillere kan tilmelde sig i turneringen, og
de er garanteret deltagelse.
⦁ alle spillere klassificeret M-rækkespillere (samt udenlandske spillere) kan
tilmelde sig i turneringen, dog er disse ikke garanteret deltagelse, jf.
frasortering i Turneringsreglementets § 9. o
⦁ Bliver spillere frasorteret, jf. c, kan disse nå at tilmelde sig en anden
turnering på samme tidspunkt, da denne E-turnering har tilmeldingsfrist en
uge før alle andre turneringer i weekenden d. 15.-16. februar 2020
Spillerne må deltage i alle tre kategorier. Single afvikles som poolog cupturnering. Mixeddouble afvikles som cupturnering. De rene
doublekategorier afvikles som udgangspunkt som cupturnering. Hvis
tidsplanen kan rumme det, vil de blive afviklet som pool- og
cupturnering
Indskud

single 230 kr. pr. spiller. Double 250 kr. pr. par. Indskuddet betales ved
online tilmelding på www.badmintonpeople.dk. Hvis spillere tilmeldes
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uden om denne portal, opkræves spillernes indskud hos deres klubber.
Sidste frist for online tilmelding er torsdag d. 23. januar 2020.
Præmier

der er 1. – og 2. præmier i alle kategorier. Ved mere end 24 spillere
eller par, er der også 3.- og 4. præmier.

Program

lodtrækning sker umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.
Programmet med spilletider vil blive lagt på nettet senest 14 dage før
turneringens start og anden tilsigelse vil ikke finde sted.

Ledelse

Turneringen ledes af Over Jerstal Badmintonklubs bestyrelse og
spilleudvalg.

Overnatningsmuligheder
Halområdet ved Vojens Hallerne. Kontakt Vojens Hallerne for nærmere
info tlf.7434 8200 eller mail vojenshallerne@haderslev.dk
Hotel Vojens (700 m fra Vojens Hallerne) – tlf.74541331
Danhostel Haderslev (12,3 km fra Vojens Hallerne) tlf.74521347
Slukefter Kro (8 km fra Vojens Hallerne) tlf.74545230
Hammelev Bed & Breakfast (5,7 km fra Vojens Hallerne) tlf.31907780
Vojens Hallernes Cafeteria har et bredt udvalg af det helt rigtige og
sunde mad. Lanceret som vindermad. Ring til Mona Holm tlf.20597509
eller mail mnho@haderslev.dk for at høre nærmere.
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