Inbjudan till seriespel i
BADMINTON
2020-2021
Beräknad start i början av oktober

Deltagande lag måste ha egen lokal eller bana med takhöjd
av minst 6 meter för sina hemmamatcher och kunna
disponera denna minst 2 timmar i följd.
Matcherna kommer att spelas på kvällstid måndag-fredag
samt söndag.
FÖR NYTILLKOMNA LAG ELLER LAG UTAN
BANA
Upplysningar:

Upplysningar:
Ove Bergkvist 0705749709
Kjell Karlsson 0708467585
Lars Egnell
0708824670
Olle Swanér 0702465262
(samtliga kvällstid)
E-mail:
badmintonmail@badmintonsek
tionen.se
Hemsida:
www.badmintonsektionen.se

Fyrisfjädern kan erbjuda speltid fredagar resp. söndagar se
anmälan.
Medlemskap i korpen är obligatoriskt för deltagande i seriespel.
Se länk på vår hemsida ( www.badmintonsektionen.se ).
Kan även anmälas direkt på nedan länk, kopiera och
klistra in.

https://idrottonline.se/KorpforeningUppsalaKorpen/Medlemskap/Medlemskonto

Om medlemskap kan man läsa mer om på ovan länk, Korpens
hemsida.
INPLACERING I DIVISION
Badmintonsektionen förbehåller sig rätten att inplacera
lagen i division efter bedömd spelstyrka. Hänsyn kommer
också att tas till förra säsongens seriespel.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Uppsala Korpförening
Hemsida:

https://idrottonline.se/Korpforen
ingUppsala-Korpen
info@korpen-uppsala.se

Seriespelet är öppet för alla spelare som ej deltar i Svenska
Badmintonförbundets seriespel. Badmintonsektionen kan
dock i undantagsfall ge klassade seriespelare dispens att
spela i Korpserien.
Om en klubb/förening deltar med flera lag, får gästspel i
högre division endast ske med spelare från lägre
division. Spelare från högre division kan inte delta i ett lag
som spelar i en lägre division.
Varje seriematch består av 4 singlar och 1 dubbel. Vid
varje matchtillfälle får man om så önskas använda sig av
högst tre spelare.

Lagsammanställningen kan bestå av Dam, Herr eller mixade lag.

Badmintonsregler finns under följande länk:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBadmintonforbundet/Tavling/ReglerBestammelser/

BOLLAR
Under säsongen kommer seriespel och alla tävlingar som Korpen anordnar spelas
med plastbollar Yonex Mavis. I division 1 spelas matcherna med fjäderboll.
ANMÄLNINGSAVGIFT
400 kr/lag ska vara insatt och oss tillhanda senast den 23 augusti 2020
på bankgiro 385-2118, märkt med "Lagnamnet".
PRISER
De segrande lagen i respektive serie kommer i samband med av sektionen anordnad
middag med prisutdelning att erhålla tre plaketter till varje lag. Detta kommer att
äga rum några veckor efter seriernas avslut.

ANMÄLAN
till seriespelet samt för er som saknar egen speltid, ange önskemål om fredags eller
söndagstid i Fyrisfjäderns B-hall (totalt c:a 6-7 speltillfällen och kostnaden per
tillfälle c:a 300 kronor, (anmälan är bindande). Obs ange även vart fakturan ska
skickas.
Anmälningar görs direkt på sektionens hemsida

www.badmintonsektionen.se

Anmälningar och inbetalningar skall vara oss tillhanda senast den 23 augusti 2020
OBS! Anmälan är ej giltig förrän avgiften är betald!

OBSERVERA! För att delta krävs individuellt medlemskap i Korpen,

KORPEN UPPSALA
Badmintonsektionen

