Indbydelse til Lillerød Badmintonklubs U13 Elite turnering

Li-Ning Cup 2018

Dato

Lørdag og søndag den 1.-2. september 2018

Deltagere

Max 40 spillere i hhv. HS og DS, og max 20 par i double. E og E-M spillere er
garanteret deltagelse ved tilmelding. M-spillere og udenlandske spillere er ikke
garanteret deltagelse. De vil blive vurderet og evt. frasorteret af Badminton
Danmark, hvis fx max antal deltagere overskrides. Derfor er tilmeldingsfristen
også sat en uge tidligere end sidste år.

Spillested

Lillerødhallerne, Banevang 7, 3450 Allerød

Kategorier

Singlerækkerne HS og DS afvikles både som BadminPlay (link) og som
almidelig single turnering. Når I tilmelder jer i single bliver I automatisk tilmeldt
i både BadminPlay og i single. Mix double udgår. Alle spillere skal stille op i
BadminPlay, for at kunne deltage i HD og DD. Alle rækker giver points til
ranglisten efter de gældende regler.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist torsdag den 9. august 2018. Danske spillere tilmeldes via
www.badmintonpeople.dk. Bemærk at fristen er en uge tidligere jævnfør de
nye regler. Der vil ikke være mulighed for eftertilmelding efter kl.18.00
fredag den 10. august - jævnfør de nye regler.
Udenlandske spillere kan tilmelde pr. mail til badm_lb@hotmail.com. Alle
spillere skal godkendes af Badminton Danmark og oprettes med et spiller ID i
BadmintonPeople

Indskud

U13E: BadminPlay + Single: 375 kr. Double: 260 kr. pr. par.
Manuelle tilmeldinger betales enten kontant før spillerens føste kamp eller til
LB’s konto i Handelsbanken: 6301-2035367, mærket: U13E-2018.

Bolde

Li-Ning

Præmier

Der er præmier iflg. Badminton Danmarks bestemmelser

Seedning

Seedning foretages af Badminton Danmark

Program

Programmet offentliggøres 14 dage før turneringen på LB’s hjemmeside
(www.badminton-lb.dk) og i www.CUP2000.dk

Overnatning Der tilbydes overnatning i Lillerødhallerne til en pris af 100,- per person/per
overnatning inkl. morgenmad, under ledsagelse af en voksen. Liggeunderlag og
sovepose medbringes.
Tilmelding for overnatning foretages til badm_lb@hotmail.com senest lørdag
den 18. august 2017.
Spørgsmål

Kan rettes til Peter Nielsen på mail badm_lb@hotmail.com

