Indbyder til Ungdomsstævne

HEP Cup 2022

Søndag d 22. maj 2022
Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, Ringe, Hal 2
Stævnet er for alle ungdomsspillere,
begyndere, let øvede og øvede.
Alle spillere får 6 singler og 3 doubler.
Max deltagerantal 64 spillere.
Tilmeldte ungdomsspillere inddeles i rækker af 16
spillere.
Stævnet vil blive afviklet rækkeopdelt efter niveau.
Spillerne inddeles efter rating listen, så alle får så
jævnbyrdige kampe som muligt. Stævneledelsen vil
kunne flytte spillere uagtet ratingtallet, såfremt det
ønskes, da rating listen ikke altid er retvisende.
Blok 1, Single kval (start kl. 9.30)
Single rækker startes
A, B, C og D rækken efter ratingtal.
Blok 2, Double (start ca. kl. 11.30)
Doublepar afgøres ved lodtrækning efter blok 1 er
færdigspillet. A, B, C og D rækken efter ratingtal.
Blok 3, Slutspils puljer single (start ca. kl. 14.30)
Nr. 1 i de 4 indledende puljer (A, B, C og D)
Nr. 2 i de 4 indledende puljer (A, B, C og D)
Nr. 3 i de 4 indledende puljer (A, B, C og D)
Nr. 4 i de 4 indledende puljer (A, B, C og D)
Præmier:
Single:
I 1’er række A, B, C og D til nr. 1 og 2
I 2’er række A, B, C og D til nr. 1
I 3’er række A, B, C og D til nr. 1
I 4’er række A, B, C og D til nr. 1
Double:
I række A, B, C og D til nr. 1
I alt 24 præmier ved 64 tilmeldte spillere

Spilleform
Stævnet er godkendt af BTDK og tæller med til BTDKs
ratingliste.
Alle single- og doublekampe spilles i puljer af 4
spillere/par i de forskellige rækker.
Det er ratingtal pr. 6. maj 2022, der er gældende.
Lodtrækning til fordeling i puljer foretages ½ time
inden blok 1 starter
Stævneinformation
Alle spillere skal melde deres ankomst ved
dommerbordet senest ½ time før stævnestart
Program
Udsendes ikke, men vil blive slået op på
www.hep-ringe.dk , www.bordtennisportalen.dk
og Facebook (Bordtennisklubben HEP)
Spillegebyr
100 kr. for deltagelse i hele stævnet
Excl. micro-gebyr (11kr)
Tilmelding
Senest d. 12. maj 2022 via
www.bordtennisportalen.dk
Eftertilmelding tilladt indtil stævneudvalget lukker for
tilmelding.
Ved eftertilmeldinger tillægges gebyr på 40 kr.
Kontakt
Er der problemer med tilmelding, kan klubben
kontaktes via
Tlf:
26744646
Mail:
formand@hep-ringe.dk

