
 

Kære bordtennis entusiast, du er hermed inviteret til 

 

                       Nykøbing Falster BTK Rating Seniorstævne  
 
Dato:           Lørdag d. 18. september 2021 kl. 10:00 – ca. 16:00 (ankomst senest 9:30) 

 

Adresse:  Ejegodhallen, Møllebakken 7, 4800 Nykøbing Falster 

 

Koncept:  32 deltagere. Hverken mere eller mindre. Tilmelding efter først til mølle princippet. 

De 16 øverst ratede vil indgå i en A-række, mens 17-32 vil indgå i en B-række.  

Max ratingtal er 2500. Ratingtal opdateret 17. juni 2020 gælder. Kun for voksne. 
 

Der spilles fire 4-mandspuljer i både A og B-rækken. 

Puljevinderne møder 2`ere i kvartfinaler, mens 3`ere møder 4`ere i trøst-kvartfinaler. 
 

Der spilles om alle placeringer fra 1 til 16, så alle spiller 6 kampe. Det betyder 

eksempelvist, at taber man en kvartfinale, skal man møde en anden, der også har 

tabt en kvartfinale. Og taber man her, møder man en anden der også har tabt to 

kampe efter puljen. 
 

Dette betyder, at alle, nr.1 såvel som nr. 16, får 6 kampe ved stævnet. 

 

Præmier:                   A - rækken:  1. præmie: kr. 700,-     2. præmie: kr. 350,-     3. præmie: kr. 150,- 

                                    B - rækken:  1. præmie: kr. 700,-     2. præmie: kr. 350,-     3. præmie: kr. 150,- 

                                    (præmierne er sat ud fra præmissen, at der er 32 deltagere) 

 

Tilmelding:  Tilmeldingsgebyret for deltagelse er kr. 100,- + gebyr til Bordtennis Danmark. 

                       Tilmelding sker over bordtennisportalen.  

Tilmeldingsfristen er torsdag d. 17. juni 2021.  

Løbende opdateret liste over tilmeldinger kan findes på naestved-bordtennis.dk 

 

Konditioner: Der anvendes 3-stjernede bolde ved alle kampe. Og der er 1 bord til hver pulje.  

Er man ikke klar til at spille alle sine 6 kampe ved stævnet, uanset hvor i feltet man 

skulle havne, så er det bedre at lade sin plads ved stævnet gå til en anden person.  

 

COVID-19: Vi følger alle retningslinier. På nuværende tidspunkt er der ikke store restriktioner. 

Hold jer opdateret mht. ændringer. Hygiejnen er dog fortsat i højsædet. 

 

Forplejning:  I forbindelse med stævnet, vil der være mulighed for at købe kolde drikkevarer, frugt, 

snacks mm. i Ejegodhallens bod.  

 

Næstved BTK håber at i alle får en super fed dag med god bordtennis og hygge sammen. 

 

Kontakt: Thomas Krejdal 

Email: thomaskr@nfbtk.dk 

Telefon: 6170 8160                

mailto:thomaskr@nfbtk.dk

