Badminton Vereniging
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ORGANISEERT
WOERDENS JEUGD-STADSTOERNOOI 2019
Maandag 22 april 2019 (2e Paasdag)
SC Snellerpoort te Woerden

Hallo jeugdbadmintonners,
Ook dit jaar organiseren wij het Woerdens Stadstoernooi voor jeugd uit en van buiten Woerden.
Het wordt weer een toernooi voor alle soorten spelers, competitie- en recreantenspelers.
Als jij ook wel eens een toernooi zou willen spelen waar je minstens 3 partijen per onderdeel kunt spelen
moet je zeker inschrijven voor het regionale jeugdtoernooi georganiseerd door BV Unicum.
Wat verwachten wij van jou:
- Plezier in het spelen van badminton en een positieve instelling op de baan.
- Eén dag in de sporthal willen zijn met andere badmintonners.
- Dat je op een ontspannen en sportieve manier ervaring op wil doen in het spelen van toernooien.
Waar
-

zorgen wij voor:
Spelen in een poulesysteem, waardoor iedereen meerdere partijen kan spelen.
Spelen op je eigen niveau en hele wedstrijden!
Gezelligheid in de sporthal met een bar voor alle enthousiaste spelers én supporters, waar drankjes
en allerlei lekkers verkocht worden.
- Prijzen voor de winnaars op 2 vaste momenten
- De grote Ed Fredriksz wisselbeker voor de beste vereniging.
- Een loterij in de kantine, met ook veel badmintonartikelen.

Het toernooi begint om 08.30 uur en eindigt rond 19.00 uur, de laatste prijsuitreiking is rond 19.30 u.
-

Klassen U11,U 9 worden in de ochtend en vroege middaguren gespeeld, De prijsuitreiking is rond 17.00 uur

-

Je kunt maximaal voor 2 onderdelen inschrijven waarvan er één single is. Er worden geen gemengddubbels gespeeld. Heb je geen partner voor het dubbelspel en je wilt toch spelen? Geef dit dan aan
op het inschrijfformulier met een “W” van “Wanted”.
Inschrijfgeld € 7,50 per onderdeel, € 15,00 per 2 onderdelen.
Te voldoen bij binnenkomst in de hal of voor de eerste wedstrijd aan de wedstrijdtafel.
Klasse: U19-I, U 19-II, U17-I,U17-II, U15, U13, U11, U 9. (c.f. de aanvullende NBB -bepalingen)
De U19-I en U 19 II klasse spelen met verenshuttles zelf aan te kopen. Voor de finale worden
verenshuttles beschikbaar gesteld. De andere klassen gebruiken Nylon shuttles van de organisatie.
Bij te weinig inschrijvingen in een klasse, nemen wij het recht klassen samen te voegen.
Er kan ingeschreven worden via www.toernooi.nl t/m 8 april 2018. Loting vind plaats op 9 april.

-

Voor vragen, neem contact op met: Ty Clabbers (tcbvunicum@gmail.com) of Maaike van Eck
(maaikevaneck@hotmail.com)
Speellocatie: SC Snellerpoort, Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden

kijk ook eens op: www.badmintonwoerden.nl !!!

