
Kære bordtennis venner. 

Vi har desværre måttet aflyse stævnet i det oprindelige format, grundet

forsamlings forbuddet. Tilgengæld håber vi, at I vil lege med på en helt ny

stævne form. 

Lørdag 31/10 kl.14:30

Samlet senior M/K række for klasse 3 til klasse 6 spillere. (0-1899 RP)

Plads til samlet 28 spillere i rækken. Række hedder ”senior B” på bordtennisportalen.
4 Puljer med 7 spillere i hver. De 7 højest ratede i pulje A, de næste 7 i pulje B. Osv.. Hver pulje får 2 borde.

Alle spillere får 6 kampe, mod jævnbyrdige modstandere. Der vil være præmier til top 3 i hver af de 4 puljer.

Søndag 1/11 kl. 9:30

Samlet række for Ydr/Ypg, Drenge og pige spillere. Række hedder ”Dr/Pg alle” på 

bordtennisportalen

Plads til samlet 28 spillere i rækken.
4 Puljer med 7 spillere i hver. De 7 højest ratede i pulje A, de næste 7 i pulje B. Osv.. Hver pulje får 2 borde.

Alle spillere får 6 kampe, mod jævnbyrdige modstandere. Der vil være præmier til top 3 i hver af de 4 puljer.

Lørdag 31/10 kl. 9:30

Samlet række for M/K Junior og U21. Række hedder ”U21 alle” på bordtennisportalen

Plads til samlet 28 spillere i rækken.
4 Puljer med 7 spillere i hver. De 7 højest ratede i pulje A, de næste 7 i pulje B. Osv.. Hver pulje får 2 borde.

Alle spillere får 6 kampe, mod jævnbyrdige modstandere. Der vil være præmier til top 3 i hver af de 4 puljer.

Søndag 1/11 kl. 14:30

Samlet senior M/K række for Elite, klasse 1 og klasse 2. (+1900 RP)

Plads til samlet 28 spillere i rækken. Række hedder ”senior A” på bordtennisportalen
4 Puljer med 7 spillere i hver. De 7 højest ratede i pulje A, de næste 7 i pulje B. Osv.. Hver pulje får 2 borde.

Alle spillere får 6 kampe, mod jævnbyrdige modstandere. Der vil være præmier til top 3 i hver af de 4 puljer.

Fortsættes på næste side!
TilPris for deltagelse er 100 kr. + mikro gebyr. 

Det er kun tilladt at stille op i egen række/årgang* 

. 



Til

Corona regler i Mærk Næstved hallen under stævnet:

● Der vil være opstillet sprit flere steder i hallen. Brug det!

● Hold afstand.

● Der spilles uden dommertavler, spillerne tæller selv.

● Ny kamp – Ny bold. Der vil hænge poser til brugte bolde.

● Borde tørres af efter hver kamp.

● Ingen mulighed for at gå i bad efter kampene. 

● Alle deltagere skal når de ankommer, skrive deres                  

navn og tlf. nummer på en deltagerliste. 

Til

TILMELDING Skal ske via bordtennisportalen.dk senest 25. oktober. Husk at vælge: 

NY – Frisør HOS PETER OPEN- NY

Ved spørgsmål, kontakt Søren Lund. Mail: tof2000@gmail.com Mobil tlf. 2114-3361  

Vi stiller med et meget begrænset kiosk og stævneledelseshold, men for at vi kan holde os 

under de 50 personer, bedes I snakke sammen i klubberne om hvem der tager afsted. Alle 

ungdoms spillere kan ikke have forældre med. Nr. 51 kommer ikke ind!

Mødetid til eftermiddags rækkerne må ikke være tidligere end 30 min. før rækkens start.

Til Jer, der allerede er tilmeldt første stævneversion.Gå ind på portalen under mine 

betalinger og annuller ordren, så får I pengene retur. Hvis I vil deltage i den nye 

stævne version skal i tilmelde Jer igen til ”NY-Frisør HOS PETER OPEN –NY”.

* Hvis en række ikke er fyldt op, kan der fyldes op med yngre spillere eller ungdomsspillere. 

Alle kampe kan følges på livestream. 

https://naestved-bordtennis.dk/live/
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