Inbjudan Gothenburg Open
7–9 Juni 2019
För många spelare i Norden är Gothenburg Open, som är öppen för både ungdomar och vuxna, ett
naturligt val för en klubbresa. Förra året var vi knappt 385 deltagare varav över ett 80 tal utländska
spelare. Sammanlagt spelades det fler än 900 matcher över tre dagar. Nu siktar vi på att följa upp
succén från i fjol.
Gothenburg Open spelas i år i två nivåer, både nivå 3 och nivå 4. Nivå 3 är öppen för alla spelare,
medan nivå 4 är öppen för de 32 bästa svenska anmälda spelarna i singel och mixed, samt de 16 bästa
anmälda paren i dubbel. Utländska spelare placeras i nivå 3 eller 4 efter överenskommelse. Tävlingen
spelas i Alelyckans Sportcenter, där vi har tillgång till 27 badmintonbanor samtidigt. Gothenburg Open
passar därför särskilt bra som en klubbresa, då vi kan garantera att alla matcher spelas i samma hall och
med tidsschema som gör att det finns tid kvar att upptäcka Göteborg. Det finns även möjlighet att prova
tennis, squash, bangolf och bordtennis mellan badmintonmatcherna.
Lunch och fika finns till försäljning under hela tävlingen.
I år spelas tävlingen 7–9 juni för att undvika en krock med Danish Junior Open i Farum som spelas
under Kristi himmelsfärdshelgen. Beroende på antalet anmälda spelare så har vi möjligheten att även
spela B-klass i mån av plats i tidsschemat. Skicka gärna ett mail ifall ni är intresserade av att spela Bklass så återkommer vi efter sista anmälningsdag ifall klassen kan spelas under tävlingen.
Tävlingsdagar: 7 juni – 9 juni 2019, start fredag kl 12.00 och avslutning söndag kl 15.00
Tävlingsplats: Alelyckans Sportcenter, Göteborg www.alelyckanssportcenter.com
Klasser: Senior: A-klass i singel plus-2-pool, dubbel/mixed cup.
Ungdom Nivå 4 (SJT): U17, U15, U13 i singel plus-2-pool, dubbel/mixed cup
Ungdom Nivå 3: U17, U15, U13, U11 i singel plus-2-pool, dubbel/mixed cup
Bollar: Forza fjäderboll ingår i startavgiften
Sista anmälan: söndag 19 maj 2019
Anmälan sker föreningsvis online på http://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/
eller med e-mail till tävlingsledaren: rjensen@student.chalmers.se
Betalning: Anmälningsavgifter faktureras till deltagande klubbar.
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*Enligt rekommendation från GBG
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