
Konditioner: 
Rækkerne spilles som udgangspunkt i 4- til 6-mandspuljer, hvorfra nr. 1 og 2 går videre til afsluttende 
cupturnering. Kampene tæller med på ratinglisten. Alle spillere skal melde sig ved stævnebordet senest en 
halv time før det forventede starttidspunkt for rækken. Lodtrækning foretages en halv time før rækkestart. 
Ratingopdateringen 27. april danner grundlag for indplacering i rækker. Rækker kan lægges sammen, 
såfremt der er få deltagere. Tilmeldingen kan lukkes før tid ved mange deltagere.  
Ungdomsspillere fra 16 år og opefter kan deltage, dog ikke i klasserne 3, 4, 5, 6 og 7.


Sidste tilmelding: 
Fredag 28. april

Tilmelding skal ske via bordtennisportalen.

Der oprettes et begrænset antal drive-in-pladser i de rækker, hvor alle pladser ikke er besat af 
forhåndstilmeldte spillere. Drive-in-pladser koster 30 kroner i gebyr pr. række. 


Sted: 
Stævnet afvikles i Sisu/MBKs lokaler. Adressen er Nørre Boulevard 1E, 8000 Aarhus C. Kørselsvejledning 
kan findes på www.sisu-mbk.dk, og det samme kan en parkeringsvejledning. Gæster kan købe p-tilladelse 
til 30 kroner. Se mere om parkering i programmet, når det udkommer.


Der spilles i følgende rækker


Formiddag fra 9.00: Eftermiddag fra kl. 13.00: 
Herre klasse 1 Herre Elite (Minimum rating 2100) 
Herre klasse 3 Herre klasse 2 
Herre klasse 5 Herre klasse 4 
Herre klasse 7 Herre klasse 6 

Deltagerne skal holde sig orienteret omkring starttidspunkter via programmet, der kan ses på www.sisu-
mbk.dk og på klubbens FB-side fra tirsdag 2. maj.


Startpenge pr. række: 
Single 75 kr. Dertil mikrogebyr på 10 kr. pr. række.


Præmier: 
Gavekort o.a. Forhøjet præmiesum i to rækker; Elite (1000 kr. til vinder) og en række mere (min. 700 kr. til 
vinder). Den anden række findes ved lodtrækning ved stævnestart.


Stævnet arrangeres af Sisu/MBK og afvikles i samarbejde med DGI Jylland Nord Bordtennis.

Yderligere oplysninger:

Kasper Friis, 31 12 74 36, kasperfriis1@hotmail.com
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