ISI.dk – Idrætsskolerne Ikast
Ikast FS Badminton, Idrætsskolerne Ikast & VICTOR
Indbyder til ISI CUP 2019
Bemærk ny afviklingsform – Begrænset overnatningspladser – Kun egen transport
Tid:

Lørdag den 2. og søndag den 3. marts 2019

Sted:

Ikast-Brande Arena, Bording hallen, Nordvest hallen, Sportscenter Herning,
Engesvang hallen, Ejstrupholm hallen.

Deltagere:

Spillere fra alle klubber der er medlem af Badminton Danmark/DGI. Samt indbudte
klubber fra udlandet.

Kategorier: U9 – U11 – U13 – U15 – U17/19: HS – DS – HD – DD i alle A, B, C og D rækker.
U13 – U15 – U17: HS – DS – HD – DD – MD i alle M rækker.
Hver spiller må kun deltage i en række. Mesterrækkespillere må deltage i alle 3
kategorier.
Afvikling:

Lørdag spilles alle B, C & D rækker helt færdige, samt indledende kampe i Mester og
A-rækken.
Søndag spilles U9 rækken, samt semifinaler og finaler i Mester & A-rækken.
Der tages forbehold for evt at flytte en række fra lørdag til søndag eller at samlægge
rækker alt efter tilmeldinger.

Pris:

U9 & U11: Single kr. 130,- & Double kr. 160,- pr par.
U13, U15 & U17/19 A, B, C & D rækker: Single kr. 150,- & Double kr: 190,- pr par.
U13, U15 & U17 M række: Single kr. 165,- & Double kr. 200,- pr par

Bemærk:

Spillerne skal selv sørge for transport til og fra de enkelte spillesteder.

Aktiviteter: Søndag formiddag er der bankospil for de deltagere, der ikke skal spille. Masser af
flotte præmier.
Tilmelding/
Betaling:
Badmintonpeople.dk senest den 14. februar 2019.
Udenlandske klubber tilmelder sig via mail til: Karsten Werge, werges@mvb.net
Betaling udland: Reg. 7641 Konto 1025448. IBAN no. DK2676410001025448.
SWIFT add. HANDDKKK. Husk at oplyse klubnavn.
Præmier:

Der spilles om guld, sølv og bronze i alle rækker.
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Ledelse:

Bestyrelsen for Ikast FS badminton. Stævneleder er formand Peder Nissen,
mail: pn@herningsholm.dk

Bolde:

Der spilles med VICTOR fjerbolde i alle rækker.

Reglement: Der spilles efter Badminton Danmarks regler. Turneringen sammensættes efter antal
tilmeldinger og arrangeørene forbeholder sig ret til at aflyse eller sammenlægning af
rækker, hvis det giver sportslig mening.
Der vil være seedning efter gældende rangliste.
Overnatning: Mulighed for overnatning og forplejning fra fredag til søndag på Idrætsskolerne Ikast
(ISI), Sportstar College og Nordreskole. Alle 3 overnatningssteder ligger i gåafstand
til Sportscenter Ikast.
Bemærk: Max plads til 250 overnattende – og der er tilmelding efter Først-tilmølle princippet.
Fredag til lørdag, inkl. Morgenmad: kr. 75.00 pr pers.
Lørdag til søndag, inkl. Aftensmad og morgenmad: 140,00 pr pers.
Fredag til søndag, inkl. Aftensmad og 2x morgenmad: 190,00 pr pers.
For hver 15 deltagere fra samme klub kommer der 1 leder med gratis.
Der SKAL være en kontaktperson for klubben i forbindelse med overnatning. Alt
forplejning vil foregå på Idrætsskolerne (ISI).
Bemærk at der IKKE er bustransport til og fra spillestederne om lørdagen. Det er
klubberne selv som sørger for transport af egene spillere.
Du kan finde flere oplysninger om overnatning og forplejning på vores hjemmeside:
www.ifs-badminton.dk

Sponsor:

ISI.dk – Idrætsskolerne i Ikast, Efterskole, Højskole & Kursus
VICTOR Danmark – Bolde og personlige præmier.

Program:

Vi offentliggør programmet på vores hjemmeside samt på badmintonpeople.dk fredag
den 22. februar 2019.
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