Tilmelding:
Senest den 28. juli 2015 til:
Martin Guldager
Vejledalen 102
2635 Ishøj - Denmark
Tlf.: +45 40114741
Online tilmelding - www.cyo.dk
mail - tilmelding@cyo.dk

Vi håber at se jer alle!!
Tilmelding er bindende.

Copenhagen
Youth Open
14. – 16. august 2015
For 22. gang i
World Cup Hallen
Rødovre

Copenhagen Youth Open
14. – 16. august 2015
KBU indbyder sammen med Kreds 13 og World Cup Hallen til stævne for alle danske
og udenlandske ungdomsspillere med licens. Dette er det første Ranking-stævne i
sæsonen 2015/2016.

STARTTIDER:
Fredag d. 14. august
Lørdag d. 15. august

Kl. 1700 - (1930 åbnes ved stor tilmelding)
Kl. 800 - 1030 - 1400 - 1630 - 2000
Starten kl. 1630 og kl. 2000 er forbeholdt spillere med rejsetid
Oliering før første start samt lørdag kl. 1400 og kl. 2000

Der kan spilles mere end 1 start, prisen for 2. start er 200,00 kr. Det er dog kun det
bedste resultat der udløser præmie/finaleplads, dog er alle serierne snittællende.

PROPORTIONER
FINALE:
Stævnet er snittællende og der skal spilles i lovlig klubdragt. Det er alderen på
spilledagen der er gældende. Der skal udfyldes manuelle slagsedler under spillet.
Pusling
Junior
Yngling
Ungsenior

For at åbne rækken
12 af hvert køn

6 serier AM piger/drenge
Født i tidsrummet 01.07.03 6 serier AM piger/drenge
16 af hvert køn
Født i tidsrummet 01.07.00 - 30.06.03
6 serier AM piger/drenge
20 af hvert køn
Født i tidsrummet 01.07.97 - 30.06.00
6 serier AM piger/drenge
20 af hvert køn
Født i tidsrummet 01.07.92 - 30.06.97

Bliver rækkerne slået sammen vil pigerne få 8 point pr. serie.

Søndag d. 16. august
kl.
kl.

900
1230

for drenge
for piger og eventuelt samlede rækker
Oliering før hver start.

Vi forbeholder os ret til ændringer.
STARTGEBYR:
Pusling
250,00 kr.
Yngling
250,00 kr.
Junior
250,00 kr.
Ungsenior
250,00 kr.
For danske junior- og ynglingespillere er rankinggebyret indregnet.

FINALE
PRAKTISK HJÆLP:
Pusling
Junior
Yngling
Ungsenior

6 serier AM
6 serier AM
6 serier AM
6 serier AM

8 piger / 8 drenge
12 piger / 16 drenge
12 piger / 16 drenge
12 piger + drenge

Præmier til halvdelen af alle finalister.
Præmie for højeste serie i alle rækker.
Derudover har vi en behagelig overraskelse til evt. 300-serier.

Vi kan igen i år tilbyde overnatning på skole – dette KRÆVER dog, at der medbringes
mindst 1 leder pr. 6 spillere, prisen er 30,00 Dkk. pr. person. I er dog stadig velkommen
til at benytte de omkringliggende hoteller/vandrehjem.

Forventet præmiesum 20.000 kr.
(Præmiesum beregnet på 200 starter.
Faktisk præmiesum oplyses umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist).

Tilbud på forplejning fremsendes særskilt.
Tilmelding til stævnet er bindende.

