Inbjudan till

Rookie Team Cup 2018/2019
Breddserie för Göteborgs & Västsveriges ungdomar
Så har det blivit dags för våra ungdomar att spela seriespel igen!
Rookie Team Cup varje seriematch spelas med fem delmatcher – 1 flicksingel, 1 pojksingel, 1
flickdubbel, 1 pojkdubbel och en mixeddubbel.
Vi spelar varje delmatch i bäst av tre set till 11.

För vem?
Rookie Team Cup är en breddserie som riktar sig till ungdomar i åldrarna U11-U15 och för deltagande
utgår vi ifrån de regler som finns för så kallad ”Nivå 1 tävling”:
”Nybörjartävling för den som ska spela sin första tävling utanför egna klubben. Tävlingen avgörs
under en dag. En spelare som nått två finalplatser på denna nivå ska därefter spela minst på nivå 2
eller nivå 1 i en högre åldersklass”
Information gällande de olika tävlingsnivåerna och regler för dessa finns på GBF:s hemsida.
Det är tillåtet att delta med flera lag i en serie och det är också tillåtet att bilda lag tillsammans
med en annan förening – max två föreningar tillsammans.
Om det är någon klubb som inte har fullt lag anmäl er gärna så försöker vi mixa ihop ett lag med
spelare från andra klubbar.

Kostnad
Boll- och bankostnad samt kostnad för medaljer delas lika mellan deltagande föreningar(precis som
tidigare år)och faktureras efter sista spelomgång. Ingen startavgift kommer att debiteras.

Speldatum och spelhall
 25 november – Gamlestadshallen(GBF:s egen hall)
 17 februari – Gamlestadshallen
 10 mars – Gamlestadshallen
 31 mars – Gamlestadshallen
Speltid för varje spelomgång – preliminärt 10.00–15.00 – vi återkommer med bekräftelse på detta så
snart vi passerat sista anmälningsdag.

T-shirt, medaljer & diplom
Samtliga deltagande spelare får en fin Rookie Team Cup T-shirt och vid säsongsavslutningen får
samtliga lag ett diplom och alla spelare får medaljer.
Vid anmälan ber vi om att ni uppger antal deltagare per lag samt storlek på T-shirt(120, 140, 160,
XS, S)

Övrig information
För deltagande spelare i Rookie Team Cup rekommenderas också förening att söka licens för
spelarna så att de blir försäkrade under seriespel. Läs mer på:
http://iof1.idrottonline.se/Svenska
Badmintonforbundet/Nyheter/Egnanyheter/Glominteattansokaomlicens

Skicka er anmälan till:
Martina Annby Göteborgs Badmintonförbund
martina.annby@goteborgsbk.com

Vänligen ange följande i er anmälan:






Klubbnamn
Åldersklass
Namn & kontaktuppgifter för lagledare för laget
Antal spelare i laget
Storlekar på T-shirts för spelarna i laget

Sista anmälningsdag – 2018-11-10
Varmt Välkomna!

