Attentie! Deze uitnodiging is een korte samenvatting van de Duitse versie. Indien
er onduidelijkheden zijn is alleen de Duitse versie geldig!
Uitnodiging 15e Alemannen-Cup (internationaal badminton toernooi)

Organisator: BV Aachen 2009 e. V.
Locatie: „Sporthallen Neuköllner Straße 15, 52068 Aachen, Duitsland“

Datum:

Zaterdag, 29.06.2019
Gemengd dubbel:
Herenenkel
Damesenkel:

va. 09:00 uur
va. 13:00 uur
va. 14:00 uur

Zondag, 30.06.2019
Dames- en herenenkel:
(halve finale + finale):

va. 09.00 uur

Herendubbel:
Damesdubbel:

va. 09:30 uur
va. 10:00 uur

Alle partijen gemengd dubbel worden op zaterdag gespeeld !
Alle partijen damesdubbel en herendubbel worden op zondag gespeeld !
Loting vindt plaats op de dag van het toernooi in de sporthal, dus zijn er geen individuele uren
voor elke speler. Alle deelneemers moeten zich op de bovengenoemde tijden persoonlijk in de
sporthal aanmelden.
Indeling
Er zijn drie categorieën: „Premium“, „Standard“ en „Basic“. Onverbindende indeling voor Vlaamse en
Nederlandse spelers:
Vlaanderen:
Premium: A
Standard: B1 + B2
Basic: C1, C2 + D
Nederland (Heren + Gemengd)
Premium: Tweede Divisie en hoger
Standard: Derde Divisie en Vierde Divisie
Basic:
Districtlassen
Nederland (Dames)
Premium: Derde Divisie en hoger
Standard: Vierde Divisie en hoofdklasse
Basic:
Districtlassen (zonder hoofdklasse)

Er zijn geen strikte regels voor buitenlandse spelers, maar de organisator heeft het recht
inschrijvingen te veranderen (in overleg met de spelers). In geval van twijfel zal graag gevraagt worden bij
de organisator, wij hebben veel ervaring met adequaat inschrijvingen van buitenlandse spelers !

Wedstrijdsysteem:
Poule-systeem, gevolgd door een KO-systeem. Verliezers van de halve finales spelen om de derde
plaats.
De organisator heeft het recht het systeem te veranderen.
Elke deelnemer speelt minimaal 2 en maximaal 6 of 7 wedstrijden per discipline.
Bij deelname in drie disciplines zijn er 20 partijen per speler mogelijk ! Indien er vrij baanen zijn is
de pauze tussen de partijen van een speler maar 15 tot 20 minuten. Als dat te vermoiend is wordt
gerecommandeerd maar voor een of twee disciplinen in te schrijven !

Shuttles:
Veren shuttles ten laste van de spelers (alle categorieën)

Inschrijvingskosten:
€ 8,00 bij deelname een discipline
€ 15,00 bij deelname twee disciplines
€ 22,00 bis deelname drie disciplines.
Betaling geschied contant op de toernooidag.
Een speler, die in 1 jaar zowel enkel, dubbel en gemengd dubbel wint, betaalt in alle volgenden jaaren
geen inschrijfgeld!

Inschrijvingen:
Via e-mail: anmeldung@alemannen-cup.de (nederlands mogelijk).
Een inschrijving per (gemengd) dubbelkoppel is toereikend.
Inschrijvingen in verschillende categorien zijn mogelijk, maar niet voor dezelfde discipline.
Bijvoorbeld:
Herendubbel Standard + Herenenkel Premium -> mogelijk !
Herendubbel Standard + Herendubbel Premium -> niet mogelijk !
De organisator heeft het recht de inschrijvingen te beperken, de volgorde van inschrijving is bepalend.
Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 21 juni 2019. Inschrijvingen op kortere termijn op aanvraag evt. mogelijk.

Overige:
Tijdens het toernooi zijn dranken en snacks te koop in de zaal.
Vragen graag via e-mail anmeldung@alemannen-cup.de

