ÅBNE TURNERINGER – RETNINGSLINJER (Ungdom, Senior & Veteran)
Find turnering: Sæsonplan findes på BadmintonPlayer: Sæsonplan (badmintonplayer.dk)

Tilmelding
Man skal være oprettet med en profil på BadmintonPlayer: http://www.badmintonplayer.dk
Man skal i BadmintonPlayer tilmelde sig Gladsaxe Søborg Badmintonklub og tilknytte sin profil til
klubben. Herefter kan der tilmeldes åbne turneringer.
Rækkerne er opdelt i styrkeorden: E, M, A, B, C og D. I takt med at man deltager og vinder
ranglistepoint, rykker man op i styrkeordenen. Som ny spiller kan man stille op i laveste række
indenfor sin alderskategori.
•

I menuen ”Turnering” vælges
”Tilmeld turnering”

•

Anvend ”Vælg turnering”
knappen og søg efter
turneringer

•

I drop-down menuen vælges
den række og kategori man
ønsker at deltage i og i
doublerækkerne vælges der
en doublemakker under ”vælg
spiller” eller der sættes
flueben i ”x-makker”

•

Klik Tilføj for at tilmelde i flere
kategorier

Betaling
Man er ikke endeligt tilmeldt turneringen før der er betalt. Hvis den valgte doublemakker ikke
betaler inden deadline, så er man automatisk tilmeldt med x-makker.
Klubben vil godt fortsat give tilskud til åbne turneringer. Det kræver man er medlem af Gladsaxe
Søborg Badmintonklub både i virkeligheden og i BadmintonPlayer. Ligeledes kræves det for at få
tilskud til turneringen, at man tilmelder sig minimum 30 timer før deadline i BadmintonPlayer (dvs.
kl. 18.00 dagen før deadline)

Når der tilmeldes turneringer, jf. ovenstående, skal der krydses af i boksen ”Betal nu”, så der IKKE er
flueben. Klubbens administrator, Martin Andersen, vil dermed betale tilmeldingerne inden deadline.
Spillernes andel af tilmeldingsgebyret vil klubben opkræve via Nets, ca. to gange i løbet af sæsonen.
Ønsker man at tilmelde sig turneringer senere end 30 timer før deadline, så kan man sagtens dette,
men må så selv betale hele tilmeldingsgebyret og det gøres direkte ved tilmeldingen i
BadmintonPlayer.
Klubben har et turneringsbudget, som gerne skulle gavne alle og derfor er følgende gebyrer
gældende:
•
•
•

Ungdom: kr. 75,- pr. tilmeldt kategori
Senior: kr. 97,- pr. tilmeldt kategori
Veteran: kr. 97,- pr. tilmeldt kategori

Når deadline for tilmelding i BadmintonPlayer er overskredet, så er tilmelding og betaling bindende.
Ved afbud eller udeblivelse til en turnering, opnås der ikke tilskud fra klubben og hele
tilmeldings gebyret og administrationsgebyret opkræves hos spilleren. Afbud skal meldes til den
eksterne turneringsledelse, dvs. den klub der afholder turneringen. Findes der en afløser internt i
klubben, skal kun det normale deltagergebyr betales jf. ovenstående klubpriser. Information om
afløser skal sendes via e-mail til Martin Andersen: martin@gck.dk senest på turneringsdagen, hvis
man ønsker at undgå at blive opkrævet hele gebyret uden tilskud. Findes der en ekstern afløser,
gives der ikke tilskud af klubben og det fulde gebyr opkræves, og de implicerede parter må selv løse
eventuelt mellemværende. Ved reelle skader pålægges spilleren kun det normale deltagergebyr jf.
ovenstående klubpriser, forudsat at spilleren meddeler dette senest på turneringsdagen via e-mail til
Martin Andersen: martin@gck.dk med cc e-mail til spillerens respektive trænere, med uddybning af
skadens omfang.

Udvalgte turneringer
Der findes specielle turneringer, hvor ovennævnte gebyrer ikke finder anvendelse, f.eks. diverse
landsdelsmesterskaber, nationale mesterskaber, LBS m.v., hvor der f.eks. er inkluderet overnatning
eller fest. Ungdomsudvalget laver typisk opslag eller specielle invitationer til disse, hvor betaling vil
fremgår. Ved tvivl kan der rettes henvendelse til klubbens Ungdomsudvalg. For tilsvarende specielle
seniorturneringer, kan der rettes henvendelse til klubbens Seniorudvalg.

Deltagelse i GSB’s egne åbne turneringer
-er gratis for medlemmer af Gladsaxe Søborg Badmintonklub, forudsat: - Turneringsdeltagere skal
være behjælpelige med turneringsafviklingen. - Alle turneringsdeltagere forventes at stå til rådighed
som linjedommere til semifinaler og finaler.

