
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Bordtennis 
Indbydelse til Åbningsstævne 

Bordtennisafdelingen indbyder herved til Åbningsstævne i bordtennis 
  

                                   Lørdag d. 7. oktober 2017 i 
  
                   TIK Bordtennis lokaler på Parkskolen, Parkvej 76, 2630 Tåstrup 

Turneringen udskrives i følgende rækker: 

Single: Herre: Elite-, A-, B-, C-, D-. 
Old boys A-, B-, C-, Veteran, samt Super veteran. 
Dame: Damemester-, A-, B-, 

Old girls, Super veteran girls. 

NB-NB-NB Old boys A = ELITERÆKKESPILLERE 
Old boys B = A- OG B RÆKKESPILLERE 
Old boys C = C- OG D RÆKKESPILLERE. 

Double:  I samtlige ovennævnte rækker samt MIX A og B. 

D RÆKKEN er kun for spillere, som ikke har spillet turnering i en bordtennisklub, ungdomsklub eller 
lignende dvs. for nybegyndere. 

Samtlige rækker spilles bedst af 5 sæt. En spiller kan max. deltage i 4 kategorier, 2 singler og 2 doubler. 

Nr. 1 + 2 fra hver pulje går videre til slutkampe, der spilles efter CUP-systemet. 

Doublerækker spilles efter CUP-systemet. 

Old boys og girls skal være fyldt 35 år senest 30.6.2017 

Veteraner skal være fyldt 45 år senest 30.6.2017 

Super veteraner skal være fyldt 55 år senest 30.6.2017 

Nye spillere anmeldes efter klubbernes skøn, men kan scratches, såfremt de anmeldes i en for lav række. 

Gummisko og klubdragt er obligatorisk og det er FORBUDT at spille i hvid spilledragt. 

Startgebyr:  Single:  kr. 90,00 pr. spiller 

  Double: kr. 100,00 pr. par  

Startgebyr opkræves af Firmaidræt Storkøbenhavn (FSKBH) gennem klubberne. 

Der vil være mulighed for at købe morgenmad, kaffe, frokost, samt øl og vand. 

Afbud skal ske til undertegnede SENEST 3 dage før stævnet. Er et afbud modtaget rettidigt bortfalder 
tilmeldingsgebyret. 

Såfremt et afbud ikke er modtaget på spillestedet SENEST 30 min. før spilletidspunktet, vil den 
pågældende klub yderligere blive opkrævet 100,00 kr. for hver spiller, som udebliver.  

Tilmelding skal ske klubvis og mailes til: peter.jorlov@hk.dk  
  

TILMELDING SENEST DEN 8. september 2017.  
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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