INDBYDELSE TIL
LF – MESTERSKABERFOR UNGDOM 2018
Lørdag den 1. december og søndag den 2. december 2018.
Sted & tid:

Nakskov Idrætscenter A.E. Hansensvej1, 4900 Nakskov
Indledende kampe, opstart lørdag kl. 09.00.
Finalekampe spilles søndag kl.10.00.
Spillere bedes møde 1 time før programsat tid, gælder begge dage
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at afvikle hele mesterskabet om
lørdage, såfremt tilmeldingen bliver mindre end forventet.

Dommere:

Der tilstræbes, at der vil være dommere i alle finalekampe.
Linjedommere: Der forventes linjedommere i finalekampene, derfor vil
klubber med tilmeldte spillere blive anmodet om at stille med et antal linjedommere ud fra klubbens antal tilmeldte spillere.

Deltagere:

U9, U11, U13, U15 og U17/U19. spillere fra klubber som er medlem i
Badminton Lolland-Falster
Der kan tilmeldes i Elite, Mester, A, B, C & D række.
Der kan tilmeldes i alle 5 kategorier HS, DS, HD, DD og MD
Stævneledelsen forbeholder sig ret til ikke at afvikle de rækker,
hvor der er for få tilmeldte eller sammenlægge flere rækker, hvis det
skønnes sportsligt forsvarligt.

Pris:

U9, U11, U13: Single kr. 130,- Double kr. 160,- (pr. par).
U15 U17/19: Single kr. 150,- Double kr. 180,- (pr. par).
Tilbagebetaling hvis rækken ikke oprettes, se alle øvrige betingelser på
www.badmintonpeople.dk

Bolde:

RSL-bolde som leveres af Badminton Lolland-Falster.

Spilleregler: Badminton Danmarks spilleregler og turneringsreglement.
Tilmelding:

KAN KUN SKE ONLINE PÅ BADMINTONPEOPLE.DK
senest torsdag den 15. november 2018
Vær meget opmærksom på tidsfristen – ingen former for
eftertilmelding er mulig efter nævnte dato.
Kun mulighed for at stå som reserve ved evt. afbud.

Program:

På badmintonpeople.dk og www.badmintonlollandfalster.dk ca. en uge før

Præmier:

1. og 2. præmie i alle kategorier.

Info:

Se på Kredsens hjemmeside: www.badmintonlollandfalster.dk, eller
ved spørgsmål send en e-mail til kredsens USU-udvalg:
preben.albers@mail.tele.dk
Der tages forbehold for ændringer.

Svømmehal: Alle spillere og deres familie kan komme i svømmehallen for 25- kr.
pr. person
Med venlig hilsen Badminton Lolland-Falster

