Invitation til DGIs Regionsmesterskaber i Bordtennis
Lørdag d. 28. marts 2020
Regionsmesterskaberne i 2020 afvikles samtidigt tre steder i Jylland
Region Syd
Region Midt
Region Nord

Harte Fritidscenter (Stubdrupvej 44, 6000 Kolding)
Ry Hallerne (Thorsvej 32A, 8680 Ry)
Hirtshals Idrætscenter (Halvejen 4, 9850 Hirtshals)

Stævneinformation
Regionsmesterskaberne afvikles i 3 blokke (se skema), hvor man kan deltage i 1 række pr. blok.
Tidspunkterne angivet er ca. tidspunkter – aktuelle rækkestarter vil være angivet i programmet.
Alle glædende rating-grænser kan findes via dette link: Find ratingtabel her
Åbne rækker inddeles ud fra ratingtal uanset aldersklasse, altså senior og ungdom spiller sammen.
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at sammenlægge rækker ved for få tilmeldte for at opnå
puljer/rækker med mindst 4 spillere.

Blok 1
Singler
ca. kl. 9.00
Blok 2
Doubler
ca. kl. 12.30
Blok 3
Åben single +
veteran
ca. kl. 14.00
Spilleform
Åben double:
Single:

Åben single:

Ungdom
Dame/Hr. Junior A + B + C + D + E
Drenge/Pige
A+B+C+D+E
Yngre drenge/pige A + B + C + D + E
Puslinge
A+B+C+D+E
Mini Puslinge
A+B+C+D+E
Åben double (senior og ungdom)
Veteran double
BAT60+ double
Åben single (senior og ungdom) –
Rækkeinddeling sker efter rating.

Senior og Veteran

Senior (2001 og tidligere)
1+2+3+4+5+6+7

Rækkeinddeling efter rating
Alle (puljer opdeles efter rating)
Alle
Veteran 50 (1970 og tidligere)
A+B+C+D+E
BAT60+ single

Puljer af 3-4 par. I rækker med flere puljer går puljevinderen videre til cup.
Ungdomsspillere må ikke deltage i senior og veteran rækker. Puljer med minimum
4 spillere. I rækker med flere puljer går alle spillere videre til cup. De to bedste
spillere videre til A-cup mens de øvrige går i B-slutspil.
Rækkeinddeling sker efter rating og det tilstræbes at lave enten store, jævnbyrdige
puljer eller puljer med viderespil (2 bedste til A-cup mens de øvrige går i B-slutspil).

Aldersgrænser
Veteran 50 *
Senior
Dame/Hr. Junior
Drenge/Pige
Yngre drenge/pige
Puslinge
Mini Puslinge

1970 og før (*såfremt der er nok spillere oprettes der også veteran 60)
2001 og før
2002 + 2003 + 2004
2005 + 2006
2007 + 2008
2009 + 2010
2011 og senere

Startgebyr (inkl. administrationsgebyr)
Ungdom single
Senior, veteran single
Alle double rækker
Åben single række

70 kr.
80 kr.
80 kr. (40 kr. pr. person)
80 kr.

Præmier

Medaljer i alle rækker.

Tilmelding

via Bordtennisportalen senest fredag 20. marts 2020.
Ratingtallet den 19. marts 2020 er gældende ved stævnet.
BAT60+ tilmelding skal ske via mail til den pågældende Regions stævneansvarlige, som
er angivet nedenfor. Betaling sker på stævnedagen (enten kontant eller Mobilepay).
BAT60+ deltager i egne rækker uden sammenblanding med licens-spillere.

Drive-in

Der vil blive oprettet enkelte drive-in pladser med et tillægsgebyr på 15 kr.

Program

Programmet kan forefindes på Bordtennisportalen senest onsdag d. 25. marts.
Gå ind under sæsonplan, find stævnet og link til program.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål vedr. stævnet samt drive-in kan stilles til
Region Syd
Ebbe Worm
ebbeworm@gmail.com
Region Midt
Mette Kristensen
mette_kb@msn.com
Region Nord
Kurt Høholt
hoeholt.kurt@has.dk

