DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs
DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON

INVITATION TIL
YONEX DM 2012
Spillested: Frederiksberg Hallerne (Hal 4)

Arrangør:
Badminton Danmark, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Telefon 43 26 21 52, E-mail event@badminton.dk
Spillested:
Frederiksberg Hallerne (Hal 4), Jens Jessens Vej 16, 2000 Frederiksberg
Reglement for mesterskaberne:
Mesterskaberne afvikles efter reglementet for "DIF’s mesterskaber i badminton". Alle
Badminton Danmarks reglementer findes på www.badminton.dk.
I henhold til reglementet fastsættes bl.a. følgende:
Deltagerne skal være medlemmer af en under Badminton Danmark stående klub og være
fyldt 17 år d. 1. januar 2012.
Deltagelse er forbeholdt
·
Danske statsborgere
·
Statsløse, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft folkeregisteradresse i
Danmark.
·
Ikke-danske statsborgere, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft
folkeregisteradresse i Danmark.
Spillere, der har repræsenteret et andet land end Danmark i internationale turneringer i BWFregi, de seneste to år forud for mesterskaberne, kan ikke deltage.
HUSK i øvrigt:
·
Ingen unavngiven spiller kan anmeldes. Der kan således ikke i doublerækkerne
anmeldes med X.
·
Bemærk reglerne omkring begrænsning af deltagerantallet.
·
Frasortering sker i henhold til Badminton Danmarks rangliste pr. 1/1 2012.
·
Reklameregler i henhold til Badminton Danmarks regler.
Indskud:
Single
kr. 400,Double
kr. 600,- pr. konstellation.
Mesterskaberne udskrives i:
1. Herresingle
2. Damesingle
3. Herredouble
4. Damedouble
5. Mixed double
Indtastning / Tilmelding:
·
Tilmelding skal være foretaget via www.BadmintonPeople.dk
·
Senest TORSDAG DEN 12. JANUAR 2012
·
Tilmelding af spillere foretages på BadmintonPeople fra den 13. december 2011.
Indledende tidsplanlægning:
Torsdag den 2. februar 2012 kl. 09:00-22:30 Indledende kampe

Fredag den 3. februar 2012 kl. 15:00-22:30 Kvartfinaler
Lørdag den 4. februar 2012 kl. 12:30-17:30 Semifinaler
Søndag den 5. februar 2012 kl. 12:30-17:30 Finaler
Baner:
Torsdag spilles der på 4 baner. Fredag/Lørdag på 2 baner og søndag på 1 bane
Bolde:
Der spilles med bolde af mærket YONEX
Trænere:
·
Hver klub må have 1 træner med ved DM uden afregning, dog skal pågældende
være tilmeldt til event@badminton.dk, senest torsdag den 12. januar 2012. Oplys
venligst fuldt navn, samt klub.
·
Trænere ikke tilmeldt rettidigt, samt ekstra trænere, vil blive opkrævet almindelig
billetpris i døren.
Doping:
DM afvikles i henhold til DIF’s doping-reglement, således at spillere kan blive udtaget til
dopingtest. Spillerne bør på forhånd meddele Badminton Danmarks turneringsleder, hvis de
indtager medikamenter, som kunne være registreret på DIF’s dopingliste.
Præmier:
·
Vindere modtager DIF’s mesterskabsplaquette, samt Badminton Danmarks
udfordringspokal, vinder af herresingle modtager dog Badminton Danmarks
mindepokal.
·
Badminton Danmark udsætter erindringsgaver som 2. præmier i samtlige rækker.
Overnatning / Hotel:
Der er en række hoteller meget tæt på hallen som kan benyttes, se nærmere på f. eks.
hotels.com, hvor hoteller også kan bookes.

