Välkomna till Borås och Svenska Mästerskapen i Badminton
13–15/8 2021

Tävlingsarena
Boråshallen Bockasjögatan 2 Borås
Under tävlingshelgen används B-hallen för uppvärmning medan matcherna spelas i
A-hallen.
Fredagens kval startar ca 1300 och söndagens finaler ca 1500.
Vi kommer att kunna erbjuda strängningsservice fredag från 1700 samt lördag och
söndag, fysio kommer att finnas på plats under hela tävlingen.
En enklare spelarlounge kommer att finna i anslutning till A-hallen

Inbjudna
Senior SM är öppen för alla elitklassade spelare i singelkategorierna. I
dubbelkategorierna måste minst en av spelarna i respektive par vara elitklassad. Se
även Svenska Badmintonförbundets regelverk sektion F kapitel 1.1 samt 1.1.3
Följande poänggränser gäller för elitklass:
HS
DS
HD
DD
MD
> 4000 p > 3000 p > 4000 p > 3000 p > 3000 p

Anmälan
On-lineanmälan sker på Badminton Swedens tävlingssida.
https://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/tournament/181AEA4C-26CB4297-8210-4A7E5502502D
Sista anmälningsdag och ev. återbud 30 juli 2021.
Frågor angående anmälningar, lottning och seedning ställs till:
Mia Thorsélius, 0739 – 84 15 88
mia.thorselius@badminton.nu

Tävlingsform
Cup i samtliga klasser

Kval och huvudtävling
Kvalspel kommer att ske fredagen den 13 augusti
Huvudtävlingen avgörs på lördag och söndag mellan 32 spelare i HS och DS, 16 par
HD och DD samt 24 par i MD

Referee
Patrik Andersson, 073–0649669
patrik@granbacken.net

Tävlingsledare
Ulf Karlsson, 070–8187635

Kontaktpersoner Föreningen Borås Badminton
Gerhard Englund, 070-622 42 83
Jonas Källqvist, 070-483 65 22
sm2021@borasbadminton.se

Bollmärke
Victor Gold Champion

Startavgift
400: - per kategori, bollar ingår i avgiften. Avgiften debiteras din klubb.

Servering Boråshallen
Under tävlingsdagarna kommer varm mat, fika, smörgåsar och frukt finnas till
försäljning.

Logi
Quality Hotel Grand Borås ligger på gångavstånd från Boråshallen.
De erbjuder rum till följande priser:
Pris/rum

Enkel

Dubbel

Trippel

950: -

1150: -

1350: -

Bokning av rum sker per mail eller telefon till:
q.grand.boras@choice.se alt. 033-7990019
Vid bokning av rum vänligen ange: "BadmintonSM-2021" för att få tillgång till Borås
Badmintons förmånliga priser.

Transporter
Mellan Borås centralstation och Boråshallen är det gångavstånd likaså mellan Grand
Hotel och Boråshallen.
Borås Badminton erbjuder transport från och till Landvetter flygplats.
Transport måste bokas senast veckan innan tävling

Covid 19
Tävlingens genomförande kommer att anpassas utifrån de lagar, råd och restriktioner
som myndigheter och Svenska Badmintonförbundet fastslagit.
Information om detaljerna i upplägget kommer att genomföras skickas ut minst 7
dagar innan tävlingsstart.
Bankett på lördagskvällen är inställd.
Vi ser helst att transporter mellan Landvetter flygplats och Borås sker med flygbuss
eller taxi.

