Invitation

Elite Grand Prix
Circuit 2022
Badmintonklubben abc Aalborg

Badminton Danmark byder i samarbejde med badmintonklubben abc Aalborg velkommen til fjerde
runde i Grand Prix Circuit, som afvikles 4 gange i løbet af 2021-2022 med et finalestævne i
Svendborg i 2022. Stævnet der afholdes af abc Aalborg er det sidste af de 4 inden finalestævnet. I
abc Aalborg er vi stolte over at være værter for denne turneringsform og vi glæder os til nogle
fantastiske kampe med nogle af danmarks bedste badmintonspillere.
Spilledatoer:

07. januar 2022 til 09. januar 2022.

Spillested:

Aalborg Stadion Hal 1 og Hal 2, Harald Jensens vej 9, 9000 Aalborg.

Kontaktperson:

Badmintonklubben abc Aalborg
Thorkild Bendsen
Tlf. 31 33 66 71
E-mail: Formand@abc-aalborg.dk

Deltagere:

Maks 16 deltagere i hovedturneringen i hver kategori. Hver deltager kan max
deltage i 2 kategorier.
Direkte pladser og kvalifikation som følger:
HS: 12 direkte, 4 kvalpladser (max. 16 deltagere i kval). Total max. 28 deltagere.
DS: 14 direkte, 2 kvalpladser (max. 8 deltagere i kval). Total max. 22 deltagere.
HD: 14 direkte, 2 kvalpladser (max. 8 deltagere i kval). Total max. 22 deltagere.
DD: 14 direkte, 2 kvalpladser (max. 8 deltagere i kval). Total max. 22 deltagere.
MX: 12 direkte, 4 kvalpladser (max. 16 deltagere i kval). Total max. 28 deltagere.

I turneringerne kan deltage både danske og udenlandske senior- og U19-spillere,
som er registrerede på den danske rangliste samt danske U17 spillere jævnfør
reglerne for U17 spilleres deltagelse i seniorturnering.
Der seedes 4 deltagere i hver kategori i hovedturneringen, samt 1 deltager pr.
gruppe i hver kategori i kvalifikationen. Deltagerne seedes i såvel
hovedturneringen som kvalifikationen efter deres points på den danske rangliste i
den enkelte kategori. Derudover kan arrangørerne og Badminton Danmark tildele
op til 4 wildcards pr. kategori til deltagelse i kvalifikationen. Wildcard uddeles kun
blandt spillere, der er tilmeldt turneringen inden tilmeldingsfristen.
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Spilletider:

Fredag den 07. januar 2022 fra kl. 14 – kvalifikation (4 baner).
Lørdag den 08. januar 2022 fra kl. 10 – indledende kampe (4 baner).
Lørdag den 08. januar 2022 fra kl. 17 – kvartfinaler (4 baner).
Søndag den 09. januar 2022 fra kl. 10 – semifinaler (3 baner).
Søndag den 09. januar 2022 fra kl. 14 – finaler (2 baner).

Dommere:

Der vil være dommere til alle kampe i kvalifikationsturneringen. Der vil være
dommere og linjedommere til alle kampe i kvalifikations- og hovedturneringen.
Der vil være dommere, linjedommere og servedommere til semifinaler og finaler.

Bolde:

Victor Master Ace.

Indskud:

600 kr. pr. spiller i herresingle og damesingle.
800 kr. pr. double i herredouble, damedouble og mixdouble.

Tilmelding:

Via badmintonplayer.dk senest torsdag den 23. december 2021.

Præmier:

Den samlede præmiesum er 30.000 kr., der er fordelt som følger:
Placering

Herresingle

Damesingle

1
2
3

3.000
1.000
400

3.000
1.000
400

Herredouble Damedouble
pr. par
pr. par
4.000
4.000
1.600
1.600
600
600

Mixdouble
pr. par
4.000
1.600
600

Players lounge:

Mulighed for lidt at spise og drikke til rådighed for de deltagende spillere på den
enkelte spilledag.

VIP Lounge:

VIP lounge for sponsorer og udvalgte gæster.

Livestreaming:

Der vil være livestreaming på alle baner.

Strenge service:

Der er mulighed for at få opstrenget ketchere.

Opvarmning:

Der vil være flere opvarmningsbaner til rådighed under turneringen.

Covid-19:

Vi vil tage højde for de gældende restriktioner, retningslinjer og anbefalinger.
Dermed forbeholder vi os ret til at foretage ændringer og tilpasninger for at
overholde dem.
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Sponsorer
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