
   

 

 

Værløse Badminton inviterer til 
U15 Eliterækketurnering samt Mini Grand Prix 

26.-27. november 2016 

 

 

Spillested: Værløsehallerne, Stiager 6-8, 3500 Værløse. 

 

Tidspunkt: Lørdag den 26. november 2016 fra kl. 9.00 og søndag den 27. november 2016 fra kl. 

9.00. Alle semifinaler og finaler spilles søndag. Ved mange deltager vil nogle 

kvartfinaler også blive spillet søndag. 

 

Deltagere: Spillere fra klubber under Badminton Danmark, som er klassificerede som 

eliterækkespillere ved tilmeldingsfristens udløb. Spillere fra andre forbund medlem af 

BWF er velkomne i alle kategorier. 

 

Kategorier: Herre- og damesingle, herre-, dame- og mixdouble. Der kan deltages i op til 3 

kategorier. 

 

Grand Prix: Efter aftale med Badminton Danmark afholdes der Mini Grand Prix i HS og DS. 

Turneringen vil blive spillet efter et system, hvor der spilles Grand Prix for ranglistens 

øverste spillere. Der åbnes i år op for at udlændinge kan deltage i Grand Prix rækken 

– men som minimum vil 6 pladser være forbeholdt danskere. Dertil kommer evt. et 

antal udlændinge. Rækken kan bestå af 8 eller 12 spillere. Ranglisten pr. 11. 

november 2016 vil være vejledende for udtagelsen. Udtagelsen vil blive foretaget af 

Badminton Danmarks UEU.  

De øvrige deltagere i HS og DS spiller en almindelig turnering. 

 

Turneringsregler: Der spilles efter Badminton Danmarks turneringsreglement og turneringen afvikles 

efter pool/cup-systemet i single og efter cup-systemet i doubler. Der gives point til 

Grand Prix listen i HD, DD og MD – men ikke i HS og DS. 

 

Bolde: Der spilles med fjerbolde af mærket FZ FORZA. 

 

Præmier: I doublerne udleveres præmier efter Badminton Danmarks præmieregulativ. I 

singlerne vil der være præmier til nr. 1, 2 og 3 i både mini grand prix og den 

almindelige turnering. 

 

Indskud: 220 kr. for singler og 240 kr. pr. par for doubler.  

 

Tilmelding: Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 10. november 2016. Tilmelding og betaling 

skal ske online via badmintonpeople.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 

 Kontakt person: Michael Pilegaard, mobil:  99552131 

 E-mail: tilmeldingvb@gmail.com 

 

Program: Program offentliggøres på www.cup2000.dk senest 8 dage før turneringen. 

 

Turnerings-  

ledelse: Værløse Badminton v/UngdomsSpilleUdvalget. 

 

 

 

 

Værløse Badminton 

siger på gensyn i Værløsehallerne til en spændende og hyggelig weekend! 

http://www.cup2000.dk/

