August 2021

BTDK ØST’s HOLDTURNERING 2022 – 23 for HERRERÆKKER
BTDK ØST´s turneringsgruppe indbyder hermed til deltagelse i HERRE SENIORRÆKKERNE i BTDK
ØST’s holdturnering 2022/2023. Turneringen starter i uge 40, og der inviteres i følgende rækker:
ØSTSERIEN
SERIE 1
SERIE 2

SERIE 3
SERIE 4

Der vil også blive indbudt til en serie 5 med start i november (uge 47). Indbydelse til denne række udsendes
primo oktober.
**********

ØSTSERIEN, SERIE 1 OG SERIE 2

HVEM KAN DELTAGE OG HOLDSTØRRELSER:
Alle tre rækker spilles med fire spillere på hvert hold. Der spilles efter det svenske system.
Tilmelding til de tre rækker SKAL ske efter vedlagte oversigt over kvalificerede hold.
Frameldelse af et kvalificeret hold skal ske ved at sende en E-mail til ap@bordtennisdanmark.dk med en
begrundelse for frameldingen senest mandag den 12. september 2022.
Evt. ledige pladser i Østserien, Serie 1 og Serie 2 kan besættes efter begrundet ansøgning til BTDK ØST´s
turneringsgruppe. Holdet tilmeldes i den ønskede række på Bordtennisportalen, og ansøgning indtastes i
kommentarfeltet, se vedhæftede skrivelse.
Turneringsgruppen vil så afgøre, hvilke klubber, der skal have evt. ledige pladser.

SERIE 3 OG SERIE 4

HVEM KAN DELTAGE OG HOLDSTØRRELSE:
Serie 3 og 4 spilles med tre spillere på hvert hold.
Tilmelding til serie 3 SKAL ske i henhold til vedlagte oversigt over kvalificerede hold. I serie 4 er der helt fri
tilmelding.
Frameldelse af et kvalificeret hold skal ske ved at sende en E-mail til ap@bordtennisdanmark.dk med en
begrundelse for frameldingen senest mandag den 12. september 2022.
Evt. ledige pladser i Serie 3 kan besættes efter begrundet ansøgning til BTDK ØST´s turneringsgruppe. Holdet
tilmeldes i den ønskede række på Bordtennisportalen, og ansøgning indtastes i kommentarfeltet, se vedhæftede
skrivelse.
Turneringsgruppen vil så afgøre, hvilke klubber, der skal have evt. ledige pladser.
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VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:







Serie 2 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et startratingtal på 1999 og derunder.
Serie 3 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et startratingtal på 1699 og derunder.
Serie 4 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et startratingtal på 1499 og derunder.
I Serie 3 må der deltage juniorspillere fra de to ældste årgange (født 2004 og 2005).
I Serie 4 må der ikke deltage ungdomsspillere.
Er der tale om en klubs førstehold, kan der efter ansøgning dispenseres fra reglen om max.
startratingtal i Serie 2, 3 og 4.

Det er meget vigtigt, at man ved angivelsen af de spillere, man vil benytte på holdene, kommer så tæt
på de rigtige opstillinger som muligt. Så har turneringsgruppen mulighed for at danne så
jævnbyrdige kredse som muligt. Husk: Tilmelding kan kun ske, når der er korrekt antal spillernavne
noteret på tilmeldingen (ellers accepteres tilmelding ikke).

LICENS:
Ingen spiller kan deltage i holdturneringen uden at være registreret i BTDK´s licenssystem via
Bordtennisportalen. Det er også et krav for at blive vist på ratinglisten.

SPILLEPLANER:
Spilleplaner for rækkerne vil være at finde på BTDK´s hjemmeside senest mandag den 19. september.

STARTGEBYRER:
Østserien, Serie 1 og Serie 2:
Serie 3 og Serie 4:

kr. 1.200,00
kr. 900,00

TILMELDING og BETALING:
Læs vedlagte skrivelse vedr. tilmeldingsproceduren.
Fristen for tilmelding er MANDAG DEN 12. SEPTEMBER 2022.

Med venlig hilsen
BTDK ØST´s turneringsgruppe

