INDBYDELSE
Vojensstævne 2021
VOJENSHALLERNE SØNDAG, DEN 14. MARTS 2021 kl. 9.00/13.00
VBTK har hermed igen fornøjelsen at indbyde til det årlige stævne. Da vi forventer fortsat
adgangsbegrænsninger på max 50 personer, har vi valgt at dele stævnet i 4 små stævner.
Du kan deltage i et stævne. Du tilmelder dig, og vi placerer dig i stævne 1 eller 2 efter alder og rating.
Ungdom 1: Singlestævne i hal 1 for 40 ungdomsspillere. 5 slutpuljer á 8 spillere. Start kl. 9.00
Ungdom 2: Singlestævne i hal 1 for 40 ungdomsspillere. 5 slutpuljer á 8 spillere. Start kl. 13.00
Senior 1: Singlestævne i hal 2 for 32 seniorspillere. 4 slutpuljer á 8 spillere. Start kl. 9.00
Senior 2: Singlestævne i hal 2 for 32 seniorspillere. 4 slutpuljer á 8 spillere. Start kl. 13.00
HVIS DER KUN MÅ VÆRE GRUPPER AF 10 personer, afvikles 2 puljer i hallen og 2 puljer på skolen.
AFVIKLING: Alle singler spilles i puljer med 8 deltagere i hver pulje hvor der spilles alle mod alle.
Der er præmier til 1. og 2. plads. For ungdom er der erindringspræmier til alle deltagere.
STARTGEBYR:
PRÆMIER:

Ungdom alle
Senior alle

kr. 80,00 incl. adm. gebyr
kr. 90,00 incl. adm. gebyr

Præmierne overrækkes i form af pokaler mv.
Senior: Vinderne af alle puljer deltager i lodtrækning om vandrepokalen + gavekort til BTEX

Yderligere oplysninger om stævnet kan fås hos Hans Gehlert, tlf. 21 20 98 03.
TILMELDING via Bordtennisportalen senest fredag, d. 26. FEBRUAR 2021.
Foruden tilmelding på portalen, SKAL der sendes en mail til Hans Gehlert hmgehlert@gmail.com med navne
på spillere og ledere + kontakt-telefonnumre på disse.
ER DU TILMELDT TIL 31.JANUAR, OVERFØRES DU AUTOMATISK TIL 14.MARTS 2021
KAN DU IKKE DEN 14. marts 2021, SÅ FA DIT TILMELDINGSGEBYR TILBAGE HER:
https://bordtennisdanmark.dk/sites/default/files/files/afmelding_til_staevne_via_bordtennisportalen_0.pdf

PROGRAM: Et digitalt program vil komme på sociale platforme, Bordtennisportalen, Dgi.dk mm hurtigst
muligt efter sidste tilmeldingsfrist. Skulle dele af stævnet ikke kunne gennemføres, kan deltagergebyret fås
retur inden stævnedagen. Der vil være tilskuerområde for forældre i hal 1. Alle andre Covid19 forbehold og
bestemmelser vil fremgå af programmet.
Til trods for den anderledes form
- glæder vi os til at se jer til vores traditionsrige stævne i Vojens 14.marts 2021
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