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Lørdag den 6. Oktober klokken 09.00
Tst aktiv Center
Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst
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HS-HD-DS-DD-MD. Der kan tilmeldes i 3 kategorier med
undtagelse af A-spillere som kun kan tilmeldes 2 kategorier.
Der kan anvendes X-makker i double og det er tilladt at
tilmelde i forskellige rækker i henhold til gældende regler. Ved
for få tilmeldinger i en række, forbeholder vi os ret til at lade
rækken udgå eller lægge sammen med anden række.
Single 140,- Double 160,- pr. par
I single spilles indledende kampe i puljer - derefter cup.
Hvis programmet tillader det, vil det også gælde double
- i modsat fald anvendes cup.
1. præmier i alle rækker.
2. præmier i rækker med mindst 4 spillere/par.
3. præmier i rækker med mindst 8 spillere/par.
Torsdag 20. september via badmintonpeople.dk
Evt. spørgsmål på email: jesadk@gmail.com eller i
nødstilfælde: Jesper Andersen Tlf. 29904456

Program:

Viborgvej, Århus V

Bliver lagt på Cup2000.dk hvor det løbende vil
blive opdateret såfremt der forekommer
ændringer.
Med sportslig hilsen
tst Tilst - badminton

