Vestegnen Bordtennis Klub
Indbyder hermed til bordtennisstævne
Lørdag den 31. august og søndag den 1. september 2019
Lørdag:

Søndag:

Spillested:

Blok 1 single formiddag
Ungdom A (rating 850-1199)
Ungdom C (rating 0-849)
Hr. Junior B
Hr. Klasse 1
Hr. Klasse 5
Blok 2 Double middag
Double A

Blok 1 single formiddag
Ungdom D (rating 0-899)
Yngre Drenge B
Drenge C
Hr. U21 B
Hr. Klasse 3

Brøndby Stadion Hal 1 (Rød hal)
Brøndby Stadion 10
2605 Brøndby

Blok 3 single eftermiddag
Yngre Drenge D
Drenge B
Hr. U21 C
Pige Ungdom
Dame Senior
Hr. klasse 4
Hr. klasse 6

Blok 2 Double middag
Double 1
Blok 3 single eftermiddag:
Ungdom B (rating 900-1149)
Yngre Drenge C
Hr. Junior C
Hr. klasse 2
Hr. klasse 7

Program:
Der udsendes ikke papirprogram inden stævnet, men programmet opdateres løbende med afbud og drive-intilmeldinger på:

Konditioner:
Herre Kl. 3-4-5-6 er kun for senior spillere.
I alle single rækker, spilles der i indledende runde i
3-4-5-mandspuljer, hvorfra de 2 bedste går videre til A
cupturnering. Resten går videre i en B cupturnering.
Dog i Herre Kl.1 og 2 kun A cupturnering.
I double ligges de 2 spillere ratingtal sammen.
Ved mange double par vil der blive oprettet 2-3 rækker, fordelt efter rating.
I alle double rækker spilles Cup, taberen af første cup kamp
spiller B cupturnering.
Hver spiller kan højst deltage i én række pr. blok. Vi forbeholder os ret til at slå rækker sammen, hvis der er for få tilmeldinger. Ledige pladser fra udeblevne spillere vil også blive
anvendt som drive-in-pladser.
Alle kampresultater indgår i ratingsystem.
Lodtrækning og drive-in:
Lodtrækning foretages ca. 15 minutter inden starten af de
enkelte rækker. Drive-in-pladser kan besættes helt frem til
30 minutter før den pågældende række starter, enten på
forhånd ved bestilling pr. e-mail hos Preben Larsen eller i
hallen under stævnet. Drive-in pladser koster almindeligt
startgebyr plus et drive-in-gebyr på 20 kr. Startpenge for
drive-in pladser skal betales inden den pågældende rækker
starter.

www.greve-btk.dk

Startpenge:

Tilmelding:
På Bordtennisportalen senest søndag den 25. august. 2019.
Såfremt der er problemer med tilmeldingen på portalen, kan
tilmelding sendes til:

100,- kr. pr. række.
Alle singler pålægges yderligere et mikrogebyr.

Preben Larsen
E-mail: preben@greve-btk.dk

Mad og drikkevarer
Der vil under hele stævnet være mulighed for at købe bl.a.
sandwich, toast m.v. og drikkevarer til rimelige priser.
Vi modtager kun kontanter eller mobilePay.

Tilmeldinger modtaget efter den 25. august. 2019 pålægges
20 kr. pr spiller pr. række. Ratingtallet på ratingopdateringen
den 22. august. 2019 er afgørende for, hvilke rækker man
kan deltage i.
Præmier:
Der er pokaler / medaljer i ungdomsrækker og vinpræmier /
gavekort i seniorrækker.

Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen på portalen.

Oplysninger:
Kan fås på www.greve-btk.dk
eller ved at kontakte nedenstående.
Preben Larsen, tlf. 29 63 16 67
E-mail: preben@greve-btk.dk

