G e n t o f t e

B a d m i n t o n

K l u b

Gentofte Badminton Klub
inviterer til U13M og U17/19M åben turnering
lørdag den 6. og søndag den 7. januar 2018
Tid og sted: Turneringen spilles i dagene lørdag den 6. januar og søndag den 7. januar 2018.
Begge dage starter turneringen tidligst kl. 9.00. Alle kampe spilles i Gentofte Badminton
Klub på adressen Ved Stadion 4, 2820 Gentofte.
Kategorier: Turneringen omfatter herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixdouble.
Der kan stilles op i 3 kategorier.
Bolde:

Der anvendes fjerbolde af mærket YONEX, der til alle kampe leveres gratis.

Indskud:

Indskuddet til turneringen er kr. 200 pr. person for U13 spillere i single og kr. 240 pr. par
i double og mix. For U17/19 spillere er indskuddet kr. 220 pr. person i single og kr. 260
pr. par i double og mix.

Tilmelding: Tilmelding skal ske via Badmintonpeople.dk, senest torsdag den 21. december 2017.
Præmier:

Efter Badminton Danmarks præmieregulativ.

Turneringsregler:
Turneringen afvikles efter pulje/cup-systemet og i øvrigt efter de af BD's bekendtgjorte
af IBF fastsatte spilleregler samt i overensstemmelse med BD's "Bestemmelser for
ledelse af ungdomsturneringer". Der forbeholdes ret til begrænsning af deltagerantallet
i kategorier, hvortil der sker for talrig anmeldelse.
Program med angivelse af spilletider vil være tilgængeligt på GBK’s hjemmeside senest
den 29. december 2017.
Luna Rossa:
Der vil være mulighed for at købe mad og frugt under hele turneringen. Caféen ligger på
1. sal i Gentofte Badminton Klub.
Vi gør opmærksom på, at det ikke vil være muligt at overnatte i klubben!
Evt. forespørgsler rettes til GBK's kontor på tlf. 39 65 04 00 eller på mail gbk@gbk.dk.
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