Aarhus Badmintonklub AB

U9D, 11BCD og U13BCD
Individuel ungdomsturnering i
Aarhus Badmintonklub (AB)

Lørdag den 3. oktober og
søndag den 4. oktober 2020

Aarhus Badmintonklub AB

Velkommen til U9D, 11BCD og U13BCD turnering i Aarhus
AB
Spilletid og spillested
Turneringen spilles over flere dage og i flere haller for at kunne overholde retningslinjerne
om forsamlingsforbud og afstand som følge af corona. Rækkerne spilles endvidere forskudt
for at begrænse antallet af spillere og forældre i hallen.
I Aarhus Badmintonhal kan der være max 50 personer uden for banerne. Det betyder, at
alle spillere og forældre ikke kan være i hallen samtidig. Cafeteriet og motionsrummet kan
også bruges som ophold. Husk mundbind til cafeteriet.
Hver spiller kan kun have en forælder med. Derudover opfordrer vi til, at man følges ad.
Turneringen spilles på følgende tidspunkter og spillesteder:
•
•
•
•
•

U9D og U11D: Søndag den 4. oktober kl. 8 i Aarhus Badmintonhal
U11B og U11C: Søndag den 4. oktober kl. 12 i Aarhus Badmintonhal
U13B: Lørdag den 3. oktober kl. 14 i Team Danmark Hallen
U13C: Lørdag den 3. oktober kl. 14 i Aarhus Badmintonhal
U13D: Lørdag den 3. oktober kl. 17 i Aahus Badmintonhal

Mødetid er en halv time før første kamp.
Adresser:
•
•

Aarhus Badmintonhal, Dyrehavevej 1-7, 8000 Aarhus C
Team Danmark Hallen, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C

Bemærk: der er en enkelt spiller, som skal spille i både Team Danmark Hallen og Aarhus
Badmintonhal.
Der er håndsprit ved indgangen til hallerne. Se Badminton Danmarks retningslinjer for
afvikling af badmintonstævner nedenfor.
Udgåede rækker og sammenlagte rækker
Sammenlagte rækker: U9 HS og DS, U9 HD og DD og U11B DS og U13C DS
Udgående rækker: Mixdouble i alle kategorier, U11B DD, U13C DD, U13D DS og DD
Tællere
Kampene tælles på frivillig basis.
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Husk at bruge håndsprit, inden man begynder at tælle en kamp. Medbring gerne egen
kuglepen.
Reglement
Der spilles efter Badminton Danmark og DGI's turneringsreglement. Stævnet er
pointgivende.
Præmier
Der er 1. præmier i alle rækker, 2. præmie ved 4 deltagere/par og 3. præmier ved
semifinaler.
Afvikling
Spillerne bedes være klar en halv time før det programsatte tidspunkt.
Der vil opleves ledige baner i løbet af dagene på grund af, at spilletiderne er forskudt for de
enkelte rækker.
Forplejning
Cafeteriet i Aarhus AB har åbent. Der skal bruges mundbind.
Der er ikke mulighed for at købe mad og drikke i Team Danmark Hallen. Vi opfordrer til, at
I selv har al mad og drikke med til hele eftermiddagen. Det vil også være muligt at benytte
cafeteriet i Aarhus AB (5-7 minutters gang fra Team Danmark Hallen).
Afbud
Ved evt. afbud kontakt Birgit, tlf. 29 91 06 16, mail: bm_prr@post6.tele.dk
Vi opfordrer til, at vi alle hjælper hinanden med at holde afstand, spritte af og ikke være
flere i hallen end anvist, så vi kan have et stævne, som kan afvikles efter retningslinjerne
og være et trygt sted at være, når der er coronavirus blandt os.
Med venlig hilsen
Aarhus Badmintonklub (AB)

Badminton Danmark og DGI henviser til nedenstående retningslinjer vedr. Covid -19
Det er vigtigt, at alle følger den aktuelle hals anvisninger og anbefalinger ift. Covid-19.
Det er herudover vigtigt, at alle overholder myndighedernes krav til håndhygiejne og
afstand, især uden for banen. Det er vigtigt, at vi alle passer godt på hinanden.
Der skal ikke gives hånd til modstandere som tak for kampen, det er fint bare at vinke til
hinanden.
Husk at have egen håndsprit med, og vask hænder ofte igennem dagen.
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Klæd gerne om hjemmefra og fyld din drikkedunk med vand inden du kommer, så er du fri
for at besøge omklædning og toilet lige når du ankommer.
Husk at smide brugte bolde i spandene til det formål. Lad dem ikke ligge og flyde mellem
banerne.
Placer jeres tasker og oppakning med god afstand til den næste taske.
Brug ketsjeren til at aflevere bolden på banen til din modstander mellem dueller.
Forældre og pårørende behøves ikke blive i hallen mens der spilles.
Alle tilskuere bedes dog blive siddende på deres plads med minimum 1 m til den næste
tilskuer. Det er vigtigt at overholde.
I situationer hvor der er mange tilskuere samlet er brug af mundbind anbefalelsesværdigt.
Generelt anbefaler myndighederne ligeledes at man downloader ’smitte app’en’.
Som det er tilfældet alle steder i det danske samfund, bør grundelementerne for
forebyggelse af smittespredning iagttages af alle, og hvor et element ikke kan overholdes,
bør de andre intensiveres.
Grundelementerne er, i prioriteret rækkefølge:
• Personer med symptomer på sygdom, også i mild grad, SKAL melde afbud og blive
væk.
• God hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, varighed og afgrænsninger til andre.
Se alle retningslinjer her

