Lolland-Falster Open 2022
Hermed indbyder NFBTK til åbent bordtennisstævne:

lørdag den 24. september 2022 kl. 10 – ca. kl. 17
i Nykøbing F. Hal 2, Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing F.
Tider
Opvarmning fra kl. 9,30. Singlerækker start fra kl. 10.15. Doubler fra ca. kl. 14.
Tilmelding via bordtennisportalen.dk der inkluderer både single og mulighed for double.
Tilmelding senest den 21/9-2022. Vi sammensætter doublerne på dagen.
Pris

110 kr. for over 18 år. 80 kr. for under 18 år. (plus 11 kr. i gebyr til DBTU)

Puljer

Vi spiller i 4- og 5-mandspuljer, hvor alle går videre til Cup-finaler med seedn.

Rækker

Der spilles bedst af 5 sæt i alle rækker. Der anvendes ratingtal per 21/9-2022.
Der indbydes til følgende rækker og aldergrupper i single og double:
(Licens kræves via bordtennisportalen.dk og seedning ud fra ratingtal)

Senior rating åben

A: over 1799, B: 1500 – 1799, C: 1200 – 1499,

Piger / drenge

A: under 12 år

(født 2011 og senere)

(Licens nødvendig)

B: 12 år – 15 år
C: 16 år – <18 år

(født 2007 - 2010)
(født 2004 – 2006)

D: under 1200

Veteran 60+ double Alle født i 1962 og tidligere. Ikke krav om licens for 60+ double.
(Starter kl. 14.)
Der spilles i puljer og med både A og B slutspil.
.
Tilmelding til veteranrække double til svenaegidius@NFBTK.dk
(Pris 60+double per person 30 kr. Mobile Pay til 40401730. Medlem af ’Aktiv Fritid Nyk.F. 20 kr. per person)

Præmier

Doubler: præmier til de 2 bedste par i alle rækker til hver spiller.
Singler: præmier til 1. - og 2. plads i alle rækker.
Købmandskurv til voksne og medaljer/pokaler til unge fra vore sponsorer.

Fortæring:
Eftertilmelding
Spørgsmål

Der vil være mulighed for køb af drikkevarer og mad i Nyk. F. Hallernes Cafeteria.
koster + 20kr.- Tilmelding til doubler og veteran til svenaegidius@NFBTK.dk
Via Thomas Krejdal på tlf. 61708160 eller Sven Erik Ægidius tlf. 40401730.
NB ! Vi spiller ikke mere i Ejegodhallen, men nu i NYK: F Hallerne, 4800.

