ISI.dk – Idrætsskolerne Ikast
IKAST F.S. Badmintonafdeling og Idrætsskolerne i Ikast har hermed
fornøjelsen at indbyde til

ISI CUP 2016
TID:
Lørdag den 5. marts 2016 kl. 8:30 og
Søndag den 6. marts 2016 kl. 8:30

STED:
Ikast-Brande Arena – Bording Hallen – Nordvest Hallerne – Sportscenter
Herning – Engesvang Hallen – Hyldgaards Skolen

DELTAGERE:
Spillere fra alle klubber der er medlem af DBF samt indbudte klubber

RÆKKER:
Stævnet udskrives i 18 rækker. U9 B. U11 A, B, C og D.
U13 M, A, B, C og D. U15 M, A, B, C og D. U17 M samt U17/U19 A, B og
C.
Hver spiller kan kun deltage i en række

KATEGORIER:
Single og rene doubler i alle 19 rækker
Desuden spilles der Mixed double i U13 M, U15 M og U17 M
Mesterrække spillere må deltage i alle 3 kategorier
Vi forbeholder os ret til at lade en række udgå ved for få tilmeldinger
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BOLDE:
Der spilles med YONEX bolde i alle rækker. Det fornødne antal bolde
udleveres gratis.

INDSKUD:
U9 og U11
Single kr. 130,00 – Double kr. 160,00 pr. par.
U13 A, B, C og D. U15 A, B, C og D og U17/U19 A, B, C
Single kr. 150,00 – Double kr. 190,00 pr. par.
U13 M, U15 M og U17 M
Single kr. 165,00 og Double kr. 200,00
TILMELDING:
Via Badmintonpeople – lukker for tilmelding den 18. februar kl. 24.00
eller for udenlandske klubber til:
Karsten Werge, Skolegade 13, 7430 Ikast
E-Mail – werges@mvb.net
Tilmeldingen skal være fremme senest den 18. februar 2016.
Indskud for udenlandske klubber indbetales på vores konto i
Handelsbanken, Ikast afdelingen – Reg. Nr. 7641 – Konto nr. 1025448.
IBAN nummer: DK2676410001025448. SWIFT adresse: HANDDKKK
Husk at oplyse afsenderklub
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REGLEMENT:
Alle single rækker afvikles som Pool / Cup turnering.
Alle double rækker afvikles som Cup turnering.
Lørdag spilles der indledende kampe i alle rækker og søndag afvikles alle
semifinaler og finaler.
Der vil blive foretaget seedning.

SPONSOR:
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YONEX Danmark
LEDELSE:
Bestyrelsen for IKAST F.S. Badmintonafdeling og stævneleder er formand
Peder Nissen, Mail: pn@herningsholm.dk

PRÆMIER:
Der spilles om 1. 2. og 3. præmier i alle rækker, uanset deltagerantallet.

PROGRAM:
Kan hentes på Badmintonpeople eller på vores hjemmeside
www.ifs-badminton.web-arting.dk
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DISKOTEK:
Lørdag aften mellem kl. 20.00 og 23.00 omdannes Ikast-Brande Arena til
kæmpe Diskotek, hvor de sidste nye hits vil blive præsenteret af Diskotek
Venus.

BANKOSPIL:
Søndag formiddag afholdes der bankospil for de deltagere der er blevet
slået ud af ISI Cup 2016. Masser af flotte præmier.

OVERNATNING OG INDKVARTERING:
I forbindelse med ISI Cup 2016 vil der blive arrangeret spisning og
overnatning på Ikast Nordre Skole og på Hyldgaards Skolen.

Der er mulighed for overnatning mellem fredag og lørdag inkl. køb af
morgenmad lørdag morgen.
Der vil blive arrangeret buskørsel lørdag morgen til spillestederne.
Der er ligeledes mulighed for overnatning mellem lørdag og søndag
incl. køb af varm mad lørdag aften og morgenmad søndag morgen.
Der vil blive arrangeret buskørsel til/fra Hyldgaards Skolen lørdag aften og
søndag morgen til Ikast-Brande Arena.
Lørdag aften vil menuen bestå af lasagne med råkostsalat. Lørdag og
søndag morgen serveres der havregryn og cornflakes, franskbrød,
rugbrød, pålæg, ost, marmelade, mælk, juice, te og kaffe.

Prisen for forplejning og overnatning fredag til lørdag er kr. 75,00.
Prisen for forplejning og overnatning lørdag til søndag er kr. 140,00.
Prisen for forplejning og overnatning fredag til søndag er kr. 190,00.
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Tilmelding til overnatning SKAL ske på en samlet klub tilmelding og
sendes på en mail til info@sportstarcollege.dk af hensyn til tilrettelæggelse
og indkøb. Her skal være oplysninger spillernavn og række.
Betaling for forplejning og overnatning skal følge tilmeldingen og
indbetales på vor konto i Handelsbanken, Ikast afdelingen – Reg. Nr. 7641
– konto nr. 1025448. Husk at oplyse afsenderklub.
Sammen med tilmeldingen SKAL vi have navnet på den ansvarlige leder
for klubbens spillere. Denne leder skal ikke betale for bespisning og
overnatning.
Endvidere gives der gratis bespisning og overnatning til endnu en leder,
hvis klubben deltager med mere end 20 spillere.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at, at INGEN spillere må
overnatte uden en ansvarlig leder, og at der selvfølgelig IKKE må
medbringes spiritus på skolerne.
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