Amager BTK og BTDK indbyder til

Lørdag d. 19. sept. - søndag d. 20. sept. 2020
LØRDAG

SØNDAG

Blok 1 lørdag starttid ml. 09.00 – 13.00
Puslinge C
(2010-2011)
Yngre Drenge C (2008-2009)
Drenge B
(2006-2007)
Hr. Junior B
(2001-2003)
Herre kl. 1

Blok 3 søndag, starttid ml. 09.00 – 13.00
Yngre Pige
(2008-2009)
Drenge D
(2006-2007)
Hr. U21 B
(2000-1996)
Hr. Junior D
(2001-2003)
Herre kl. 4 (ikke ungdomsspillere)

Blok 2 lørdag starttid ml. 12.00 – 16.30
Dame Junior
(2001-2003)
Puslinge B
(2010-2011)
Yngre Drenge D (2008-2009)
Drenge C
(2006-2007)
Herre kl. 3

Blok 4 søndag, starttid ml. 12.00 – 16.30
Puslinge D
(2010-2011)
Yngre Drenge B (2008-2009)
Hr. Junior C
(2001-2003)
Hr. U21 C
(2000-1996)
Herre kl. 2
Herre kl. 5 (ikke ungdomsspillere)

Starttidspunkt:
OBS: Alle rækker starter ikke nødvendigvis kl. 9 eller kl. 12.
Man kan se alle rækkernes præcise starttidspunkt på www.amagerbtk.dk
torsdag aften inden stævnet.
Covid-19
Vi følger gældende regler for Covid-19. Spørgsmål vedr. Covid-19 kan stilles til pernille@amagerbtk.dk
Spillested:
Amager BTK’s lokaler, Amagerhallen, Løjtegårdsvej 6264, Opgang D, 1. sal, 2770 Kastrup
Konditioner:
Alle rækker spilles fortrinsvis i 4 mandspuljer, hvorfra
de 2 bedste går videre til cupturneringen. Der er et
max. antal pladser i de enkelte rækker og vi
forbeholder os ret til at slå rækker sammen ved for få
tilmeldinger. Alle spillere må deltage i en række pr.
blok. Ratingtallet pr. 10.9.2020 er gældende.
Tilmelding:
Tilmelding skal ske på www.bordtennisportalen.dk.
Ved problemer med tilmeldingen, kontakt Amager BTK
på: stignoy@gmail.com
Seneste frist for tilmelding er mandag d. 14.
september 2020, men husk først-til-mølle princippet.
Startgebyr:
100 kr. pr. række plus 10 kr. i mikrogebyr.
Ved tilmelding på bordtennisportalen skal der betales
enten med Dankort eller via netbank. Drive-in betales
INDEN RÆKKESTART kontant på stævnedagen.
Præmier:
Der er præmier til de 4 bedste i hver række.

Oplysninger:
Øvrige oplysninger kan fås ved at kontakte Amager BTK
på mail stignoy@gmail.com
Samt Stig Jensen på tlf: 2030 5256,
eller Michael Pedersen på tlf: 4119 1051
Drive-in:
Ubesatte pladser kan inden stævnet og på
stævnedagen besættes som drive-in mod et ekstra
gebyr på 20 kr. pr. række. Drive-in på stævnedagen
betales kontant eller med mobilepay ved
dommerbordet.
Program:
Programmet med præcise starttidspunkter vil være
tilgængeligt på vores hjemmeside www.amagerbtk.dk
og på vores Facebook side torsdag før stævnet
Mad/drikke:
Mad og drikke kan som altid købes i baren i klublokalet.
Betaling fortrinsvis med mobilepay.
Lodtrækning:
Alle spillere skal melde deres ankomst ved dommerbordet senest 30 minutter før rækkens start.
Lodtrækningen foretages herefter.

