KUTSUMME SINUT PELAAMAAN SULKAPALLOA

BO

KAARINAAN
ARENA - KIERTUEELLE

Lauantaina 28.1.2023. Lauantaina 18.2.2023. Lauantaina 29.4.2023.
Kaikki alkupelit pyritään pelaamaan 3 ja 4 pelaajan pooleissa (5 pelaajan pooleja poikkeuksellisesti), poolin
voittaja/voittajat jatkoon ja jatkopelit cup-tyyliin. Kaikille vähintään kaksi ottelua, jos loukkaantumisia ja
poisjääntejä ei tule. Kisoihin osallistuvan ei tarvitse olla minkään seuran jäsen, eikä tarvitse liiton kilpailulisenssiä.
Pelaajia ei ole vakuutettu. Varmista oman vakuutuksesi kattavuus! Kisoissa pelaajat käyttävät VICTOR Smash It –
palloja riitatilanteessa, joita voit ostaa myös kisapaikalta. Jokainen pelaaja laittaa oman pallon ottelua varten.
Kisat käydään klo 8.30–21.30 välillä. Kisapäivä aloitetaan näillä näkymin MKD/C ja/tai MND/C – luokilla.
Koska aikaa ja kenttiä on rajallisesti, voi olla, ettei kaikkia ilmoittautuneita voida ottaa mukaan.
Ilmoittauduthan ajoissa, nopeat pelaavat, hitaat eivät! 85 pelaajaa ehtii hyvin mukaan!

Ilmoittautumisia voit seurata sivulla: https://badmintonfinland.tournamentsoftware.com/
Järjestäjä: BadSmashes ry / Sonja L
Ilmoittautumismaksut: Kaksinpeli 20 €, nelinpeli 30 € / pari, maksetaan KILPAILUPAIKALLA HETI
Ilmoittautuminen: badsmashes@gmail.com / Tournamentsoftwaressa.
Ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon torstaina tai aikaisemmin -> pelaajamäärän täytyttyä.
Kolme starttia, mutta enintään 2 kaksinpeliin, 2 nelinpeliin ja/tai 2 sekanelinpeliin
Kilpailupaikka: Bo Arena, Erotuomarinkatu 2, 20780 KAARINA

Lisätietoja: 0452644265 / Sonja

Muuta:

Pelaajat laskevat itse pisteensä ja hakevat ottelulaput toimitsijapöydältä.
Ilmoittaudu saapuessa toimitsijapöydälle ja suorita ilmoittautumismaksu käteisellä/mobilepaylla tai korttimaksulla.
Saat kuitin tarvittaessa esim. hakeaksesi ilmoittautumismaksuja muualta.
Pisteennäyttö on vapaaehtoista ja järjestäjän puolesta pisteennäyttäjiä ei ole, mutta näyttämällä kymmenen ottelua
päivän aikana, voit lunastaa pienen palkinnon kiitoksena!
Kahdelle ensimmäiselle jokaisessa sarjassa jaetaan palkinto ja pisteennäyttäjien kesken arvotaan pieniä palkintoja.

Luokat:

MK-AVOIN
MK-B
MK-C
MK-D
MK-E
MK-55, max. C

MN-AVOIN
MN-B
MN-C
MN-D
MN-E
MN-50, max. C

NK-B
NK-C
NK-D+E

NN-AVOIN
NN-B
NN-C
NN-D+E

Suosittelemme max. 2 starttia!

SN-AVOIN
SN-B
SN-C
SN-D
SN-E

Kilpailuluokat vastaavat tasoltaan arviolta Suomen Sulkapalloliiton virallisia kisaluokkia.
Avoin - tarkoitettu kilpapelaajille, erityisesti A - luokitetut, mutta Valiolaiset ovat myös tervetulleita - ei harrastepelaajille.
E = harrasteluokka - pelaat satunnaisesti/vähän tai olet vasta perehtynyt sulkapalloon tai osumatarkkuutta ei löydy vielä.
D - harrastat aktiivisesti tai sinulla on paljon harrastekilpailuja takana, olet pelannut vuosia, ei menestystä C-luokassa.
Omaa pelitasoa arvioidessa olennaista on se luokka, missä pelaaja tavallisesti pelaisi liiton alaisissa kilpailuissa.
Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden rajoittaa pelaajien osallistumista väärään kilpailuluokkaan varmistaakseen reilun
kilpailuasetelman toteutumisen.

Kisan nimi Tournamentsoftwaressa:
Kaarinan Tammiturnaus (Pool) – BoArena
https://badmintonfinland.tournamentsoftware.com/tournament/530732DF-4550-4E02-AA32-B2B9CC60B1F8

