Inviterer til stævner i oktober 2020
i vores lokalerne på
Nr. Boulevard i Aarhus

23. AARHUS OPEN
Lørdag d. 10. og Søndag d. 11. Oktober
samt

UNGDOMS CUP

SENIOR CUP

Lørdag d. 17. Oktober

Søndag d. 18. Oktober

DER INVITERES TIL FØLGENDE RÆKKER:

STARTPENGE:

Aarhus Open
Målgruppe: Puslinge, Yngre Drenge/Pige, Junior og U21 Aog B-spillere samt Herre Junior C.
Lørdag d. 10/10: Øvet ungdom (Åben A)
Søndag d. 11/10: Øvet ungdom (Åben 1)

Alle rækker ..…………….………………….……… 90,- kr.*
Drive-In gebyr …………………………………. .... 25,- kr.^

Ungdoms Cup
Målgruppe: E-, D- og C-ungdomsspillere.
Lørdag d. 17/10: Begynder/let øvet ungdom (Ungdom Alle)
Senior Cup
Målgruppe: Alle senior spillere
Søndag d. 18/10: Åben senior (Senior Alle)
Hver dag vil der være to starttidspunkter: Kl 9 og ca. Kl 15.
Starttidspunkter for spillerne kan findes i programmet i ugen
op til stævnet.

KONDITIONER:
Hver spiller kan max. deltage i én række pr. dag. Efter
tilmeldingsfristen inddeles der i mindre rækker mht. rating og
alder, som afvikles således at alle spillere som udgangspunkt får 6-7 kampe mod lige modstandere. Alle kampe
spilles bedst af 5 sæt til 11.
Hvis der efter tilmeldingsfristens udløb er ledige pladser kan
der åbnes for Drive-In samt at deltage i to rækker på en dag.
Alle spillere skal melde deres ankomst senest 30 min før
rækkestart. Hvis ikke ankomst er meldt på dette
tidspunkt trækkes spilleren automatisk fra rækken.
Lodtrækning i alle rækker foretages på stævnedagen.
Seedning i alle rækker er på baggrund af ratingopdateringen pr. 08.10.2020.
Grundlaget for tilmelding i rækkerne er rating-opdateringen
den 01.10.2020 for Aarhus Open og den 08.10.2020 for
Starter og Senior Cup. Ved tilmelding efter fristen (Drive-In)
er ratingtallet på tilmeldningstidspunktet gældende.
Der vil være præmier til de tre bedst placerede i rækkerne.

*Hertil kommer BTDK/DGIs mikro-gebyr på 11 kr. pr. række
^Gebyret gælder alle tilmeldinger efter sidste tilmeldingsfrist.

TILMELDING:
Bindende tilmelding til rækkerne kan ske fra 01.09.2020 via:
www.bordtennisportalen.dk
Tilmeldingen lukkes når maks antal deltagere er nået.
Dog senest
fredag den 2. Oktober 2020 for Aarhus Open og
fredag d. 9. Oktober 2020 for Starter og Senior Cup

DELTAGERLISTE & PROGRAM:
Kan hentes på www.sisu-mbk.dk senest tirsdagen før
stævnet.
Yderligere oplysninger om stævnet kan fås
på mail: staevne@sisu-mbk.dk
Fra Stævneledelsen:
Vi havde planlagt en opgradering af stævnet med mere plads
til at samle hele den danske bordtennis familie. Desværre
blev det ikke muligt i år. I stedet håber vi at I vil støtte op om
dette alternativ. Vi har prioriteret at lave rammerne til at samle
de dygtige ungdomsspillere i en weekend, mens seniorer og
nyere ungdomsspillere får hver deres dag den efterfølgende
weekend. Vi håber dette vil give flest mulig en god stævne
oplevelse, hvor vi vil sikre alle deltagere minimum 6 kampe
mod lige modstandere.
OBS! Corona OBS!
Vi sikre god plads, også uden for bordene, håndsprit og bordaftørring mv. Specifikke retningslinjer vil blive givet i
programmet i ugen op til stævnet.
Der vil være begrænset adgang for ledere/forældre mv.
Vi forbeholder os ret til at aflyse stævnerne hvis vi vurderer at
de ikke kan afvikles på forsvarlig vis.
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