BTK EJBY indbyder alle bordtennisspillere til

Ejby stævne søndag den 22. januar 2023
Ejby-hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Fyn
Seniorrækker
Blok 1. start kl. 9.00

Doubler start 12.30

Blok 3. start 14.00

Hr. kl 2
Hr. kl. 4
Hr. kl. 6
Dame Kl. 2

Herre kl. 5
Herre Elite
Herre kl. 3
Dame Elite

Elite Hr. og Dame
Herre kl. 3
Herre Kl. 5
Herre kl. 7

Ungdomsspillere (Ungdom alle)

Single
Indtjekning kl. 10.00 spillestart kl. 10.30 forventet færdig kl. 14.30
Alle ungdomsspillere skal tilmelde sig i ungdom åben, der garanteres mindst 5 singler.
Double
Start kl. 14.30 slut kl. 16.30, mindst 2 doubler.
Stævnet vil blive afviklet puljeopdelt efter niveau og i mindre grad efter alder.
Pris 60 kr. + administrationsgebyr pr. række
SPILLEFORM:
Stævnet er godkendt af BTDK og tæller med til BTDK´s ratingliste. Indplacering og seedning vil
finde sted på baggrund af ratingtal ved senest opdatering inden stævnet. Alle senior rækker
afvikles i indledende puljer à 4-5 spillere, hvorfra nr.1 og nr.2 går videre til cupturneringen
Doubleturneringen afvikles med 3 mandspujler, hvor der går 1 videre.
Hver spiller kan max. deltage i en single pr. blok.
Ungdomsspillere må IKKE deltage i klasse 4,5,6,7. Ungdomsspillere
der deltager i ungdomsrækken kan ikke deltage i andre rækker
SANKTION:
BTK Ejby forbeholder sig ret til at slå rækker sammen eller aflyse ved for lille tilmelding.
DRIVE-IN:
Der oprettes et passende antal drive-in pladser i alle rækker. Tilmeldingen til disse skal ske senest 1 time
før rækkens starttidspunkt, og koster almindeligt startgebyr + 30 kr. pr. række
PRÆMIER:
Minimum 1 præmie pr. 8 spiller i seniorrækkerne og 3 i ungdomsrækkerne.
STARTPENGE:
Senior rækerne; single 80,00 kr. og pr. par 80,00 kr. i double, derudover betales et gebyr til BTDK
TILMELDING
Tilmelding foretages via www.bordtennisportalen.dk og der skal betales online ved tilmeldingen. Tilmeldingen er ikke
Ikke godkendt før der er betalt. Sidste frist for tilmelding er 10. januar 2023. TTC anvendes som stævneprogram
Eventuelle spørgsmål besvares af Jimmy Rusbjerg
På tlf 20112745 mail; jr@jtregnskab.dk

