&
Inviterer til Hvidovre Stævnet 2018
Vi indbyder til stævne lørdag d. 28. april og søndag d. 29. april 2018
Dansborghallen, Sollentuna Alle 2, 2650 Hvidovre
LØRDAG: BLOK 1 - start kl. 09.00 (Max 80)

SØNDAG: BLOK 1 - start kl. 09.00 (Max 80)

Minipuslinge (2009-2010) – (Forbeholdt pointstævnespillere)
Puslinge D
Puslinge A
Hr. Junior B
Herre kl. 4
Dame senior – Åben klasse

Puslinge B
Yngre drenge B
Hr. Junior C
Herre kl. 1
Herre kl. 3
Piger u. 18 år – Åben klasse

LØRDAG: BLOK 2 - start ca. 13.30 (Max 80)

SØNDAG: BLOK 2 - start ca. 13.30 (Max 80)

Puslinge E
Yngre drenge D
Drenge B
U21 B
Herre kl. 5
Drenge D

Puslinge C
Yngre drenge C
Drenge C
Herre kl. 2
U21 C

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker sammen eller aflyse rækker ved for få tilmeldinger.
KONDITIONER. Alle kampresultater indgår i DBTU´s ratingsystem. Ratingopdateringen d. 26. april 2018 er
afgørende for deltagelse i rækkerne. Deltagere må deltage i én række pr. blok. For at undgå forsinkelser er der
deltagermaksimum på i alt 80 i hver blok. Fordelingen af pladser er efter princippet først til mølle, hvorfor hurtig
tilmelding anbefales. Ungdomsspillere kan IKKE deltage i herre kl. 3, 4 og 5 samt i dame senior - åben.
Indskrivning til de enkelte rækker skal ske senest 30 minutter før rækkestart. I alle ungdomsrækker (U21 inkl.)
vil der være både A- og B-slutspil. I Herre- og Dame rækker spilles der så vidt muligt i 4- og 5-mands puljer.
STARTPENGE: DKK 80,00 pr. singlerække + DKK 10,00 i mikrogebyr til DBTU. Betaling skal ske ved
tilmelding på www.bordtennisportalen.dk. Drive-in pladser koster startgebyr + DKK 25,00 pr. række.
TILMELDING: På bordtennisportalen senest søndag 22. april 2018. Tilmeldinger modtaget pr. mail
(victor.hvidovrebtk@gmail.com) efter denne dato betragtes som drive-in, hvorfor der ikke kan påregnes plads i
de ønskede rækker og drive-in gebyr vil blive påregnet. Tilmelding er bindende.
LODTRÆKNING OG DRIVE-IN: Lodtrækning foretages ca. 20 min. før start af den enkelte række.
Afhængigt af antallet af ordinære tilmeldinger kan der være drive-in pladser i nogle rækker. Tilmelding til disse
samt betaling skal ske senest 45 min. før rækkens starttidspunkt. (Stævneledelsen forbeholder sig retten til at
fjerne tilmeldte spillere, som ikke senest 30 minutter før rækkens start har meldt sin ankomst eller meddelt om
forsinkelse).
PRÆMIER: Der er pokaler i ungdomsrækkerne samt vin/brugsgenstande i seniorrækkerne. I B-slutspillet er der
medaljer.
PROGRAM: Kan hentes på www.hvidovrebordtennis.dk ca. 5 dage før stævnet. Deltagerliste vil løbende blive
opdateret.
MAD OG DRIKKE: Der vil være mulighed at købe snacks, toast og drikkevarer mm. under stævnet.
OPLYSNINGER: Spørgsmål besvares af Victor Lynge (28 35 30 49/victor.hvidovrebtk@gmail.com).

