Bilka Cup
Lørdag d. 3/10 2020
Tilst

Individuel turnering for
U15 A-D
U17/19 A-D

tst Badminton byder velkommen til Bilka Cup
Dato og tid
Lørdag d. 3/10 kl. 9.00.

Spillesteder
På grund af corona-restriktionerne afvikles turneringen i tre haller fordelt på to adresser.
Rækkerne er fordelt således:
tst hal 1 – adresse: tst Aktiv Center, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst
 U15 A
 U17/19 B
Tilst Hallen – adresse: tst Aktiv Center, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst
 U15 B
 U17/19 C
 U17/19 D
Skjoldhøjhallen – adresse: Skjoldhøjvej 9, 8381 Tilst
 U15 C
 U15 D
 U17/19 A
Udover at sikre, at der ikke er mere end 50 deltagere (inkl. turneringsledelsen) i hver hal,
har vi i fordelingen taget størst muligt hensyn til søskendepar. 5 ud af 7 søskendepar spiller i
samme hal eller i det mindste på samme adresse.
I tst Aktiv Center finder man tst hal 1 ved at fortsætte lige frem fra indgangen og derefter
dreje til højre ned af trappen. For at finde Tilst Hallen skal man fra indgangen dreje til
venstre. (Tilst Hallen er der, hvor vi plejer at have det fælles dommerbord.)
Indgangen til Skjoldhøjhallen finder man til venstre for skolens hovedindgang.
Vær opmærksom på, hvor I skal spille, og bliv i den pågældende hal.

Ledsagere (forældre)
For at begrænse antallet af personer i hallerne må der kun være én ledsager pr. spiller. I det
omfang det er muligt, opfordrer vi til, at man bringer antallet yderligere ned ved at én
forælder kører med flere spillere.

Forplejning
I Skjoldhøjhallen er der desværre ikke nogen mulighed for forplejning. Man skal derfor selv
medbringe mad og drikkevarer. Alternativt anbefaler vi Bilka Tilst – 3 min. i bil.
I tst Aktiv Center er caféen åben hele dagen men husk, at der skal bæres mundbind, når
man ikke sidder ned.

Coaching
Det er ikke tilladt at coache undervejs i kampene. Det skyldes, at den, der coacher iflg.
Badminton Danmark, skal tælles med som deltager, og dermed kommer deltagerantallet op
over grænsen på 50. Spillerne må heller ikke coache hinanden, da det vil skabe ulige vilkår.

Tællere
Det er kun spillerne, som må tælle hinandens kampe. Reglerne er følgende:
 Efter en puljekamp er det vinderen, der tæller den næste kamp på banen.
 Efter en cup-kamp er det taberen, der tæller den næste kamp på banen.
Forældre må ikke tælle kampene, da de i så fald iflg. Badminton Danmark skal medregnes
som deltagere.
Hvis der ikke er nogen til at tælle en kamp, må kampens spillere selv tælle kampen. Det er
blevet sagt ved mange turneringer før, men denne gang vil det blive håndhævet!
Bliver tælleren kaldt ud til en kamp, skal han/hun rejse sig, så snart bolden er spillet færdig.
Hvis der ikke er en anden, som umiddelbart kan overtage stolen, skal kampen fortsætte
uden tæller.

Corona i øvrigt











Personer med symptomer (også i mild grad) samt personer med anden mistanke om
smitte SKAL melde afbud. Tilmeldingsgebyret vil blive refunderet.
Husk at spritte af eller vaske hænder jævnligt.
Sprit af før og efter en kamp.
Sprit af før man tæller en kamp.
Der er håndsprit i hallerne, men medbring også jeres egen.
Hold mindst én meters afstand udenfor banerne.
Find et sted i hallen, hvor I kan slå jer ned, og bliv så vidt muligt der.
Brugte bolde skal smides i spandene mellem banerne, så der ikke er andre, der skal
røre ved dem.
Der siges stadig tak for kampen, men der gives ikke hånd.
Kom omklædt og med fyldt drikkedunk – så er der et besøg mindre i omklædningen.

Sammenlagte kategorier
U15B og U17/19C DS

Udgåede kategorier med tilmeldinger
U15C DD
U15D DS, HD, DD og MD
U17/19C MD
U17/19D DS

Præmier
1. præmie i alle rækker
2. præmie ved mindst 4 spillere/par
3. præmie ved mindst 9 spillere/par

Bolde
Der spilles med Stein P First Grade.

Afbud
Afbud før turneringsdagen meddeles til Jesper Andersen på jesadk@gmail.com.
På turneringsdagen anvendes følgende kontakter:
 tst Aktiv Center: Jesper Andersen på tlf. 2990 4456
 Skjoldhøjhallen: Dan Vo på tlf. 8755 2068

PAS PÅ HINANDEN

