INDBYDELSE TIL
VESTMESTERSKABER for ungdom
Til alle nordjyske klubber!
Brønderslev Badminton Club indbyder hermed alle nordjyske ungdomsspillere til at deltage i de
individuelle Vestmesterskaber, der afholdes lørdag d. 30. november og søndag d. 1. december 2019
Spillested

Manna-Thise Multihus, Jens Thisevej 27, 9700 Brønderslev

Rækker/Tid

U9D, U11B,C,D og U13B,C,D spilles lørdag den 30. november
U15A,B,C,D og U17/19A,B,C,D spilles søndag den 1. december
Udvalget forbeholder sig ret til at flytte kampe fra lørdag til søndag eller
omvendt, såfremt det bliver nødvendigt. Det er derfor vigtigt, at man
afsætter begge dage til mesterskaberne.

Indskud
U9 + U11BCD + U13CD
U13B
U15CD + U17/19CD
U15AB + U17/19AB
Reglement

Single
115 kr.
150 kr.
140 kr.
160 kr.

Double
140 kr.
170 kr.
160 kr.
180 kr.

Mix
140 kr.
170 kr.
160 kr.
180 kr.

I mesterskaberne kan deltage spillere, der er medlem af en klub i Badminton
Nordjylland – se dog nedenfor under NB-NB-NB
Der kan deltages i alle 3 kategorier. Man kan tilmelde sig med X-makker. Det er
IKKE tilladt at tilmelde sig i 2 forskellige rækker – f.eks HS i C og HD i B.
Mesterskaberne er pointgivende.
Ved for lille tilmelding forbeholder udvalget sig ret til at slå rækker sammen til
alles bedste – uden at spørge først.
Ønsker man ikke dette, så vil man få refunderet indskuddet.

NB-NB-NB

Hvis man spiller double eller mix med en makker fra en klub i f.eks Midtjylland,
må man selv bestemme om man vil spille i Midtjylland eller Nordjylland.

Præmier

Der er medaljer til alle 1. og 2. pladser samt 3. pladser ved
mindst 8 deltagere/par

Forplejning

Der kan købes et varieret sortiment i klubhusets cafeteria.

Tilmelding

Alle tilmeldinger skal ske online på www.badmintonplayer.dk
senest torsdag d. 14/11 2019
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Britt på mail til britt.christiansen@gmail.com
eller evt. på
60632764

Program

Kan findes på badmintonplayer og på www.cup2000.dk
Udvalget glæder sig til at se jer i Brønderslev

Med sportslige hilsner
Brønderslev Badminton Club

