BMS Herlev Cup 2020
BMS Herlev inviterer igen i år til ungdomsturnering den 18.-20.
september 2020 i Herlev og Skovlunde.
Turneringen er vokset år efter år, og sidste år havde vi hele 100
deltagende hold + en lang venteliste!
Vi ser frem til at byde alle fra sidste år samt nye hold velkommen
igen ☺
Årgange:
- U11 drenge (født 2010/11)
- U13 drenge (født 2008/09)
- U11 piger (født 2010/11)
- U13 piger (født 2008/09)
Om turneringen:
- Alle hold er garanteret mindst 4 kampe
- Der vil være et A slutspil som nr. 1 og nr. 2 fra hver pulje
kvalificerer sig til + der vil være placeringskampe for resten
- Første kampe vil være fredag d. 18. september kl. 1630.
- Ønsker om ikke at spille tidligt fredag, hvis man har længere
transporttid, vil blive imødekommet
- Der vil være lækre boder i alle hallerne med et bredt sortiment
- De deltagende hold er selv ansvarlige for at medbringe bolde
til opvarmningen.
- BMS Herlev Cup APP’en vil igen i år være tilgængelig
Præmier:
- Der vil være medaljer til nr. 1 og 2, samt pokal og T-shirts til
vinderne af. (Max 12 medaljer/T-shirts pr. hold)
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Haller:
- Lige som sidste år spilles der i Herlev Hallerne, Tvedvangen
198, 2730 Herlev, samt de 3 Skovlunde Haller: UCC, Ny hal
og Gl. hal.
Tilmelding:
- Tilmelding foregår på turneringens egen hjemmeside:
https://bmsherlevcup.cups.nu/
Fristen for tilmelding er tirsdag d. 1. september 2020.
Holdgebyr: 1300 d.kr. pr. hold. Tilmeldingen er først endelig
når holdgebyret er betalt!
Overnattende hold/gæstekort:
- Overnattende hold vil igen i år bo på Rosenlund Skolen i
Skovlunde, der ligger samme sted som 3 af hallerne.
Gæstekort til overnattende hold koster 450 kr. pr. person og
omfatter følgende måltider:
Lørdag: morgenmad, frokost og aftensmad. Søndag:
Morgenmad.
Programmet:
- Programmet vil være tilgængelig mindst én uge før første
kamp
Regler:
- Reglerne findes på turneringens hjemmeside Vi glæder os til
at se jer alle til en super hyggelig weekend fyldt med
basketball
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