
	  
Egedal	  ForårsCup	  	  

9.-‐10.	  Marts	  2019	  
	  

Stengårdsskolen,	  Stengårdsplads	  2,	  3650	  Ølstykke	  
(indgang:	  Nordsiden	  -‐	  ned	  ad	  trappen	  ved	  ”Grotten”)	  

	  
Lørdag	  d.	  9.	  marts	   Blok	  I	  -‐	  start	  kl.	  09:00	   	   Blok	  II	  -‐	  start	  kl.	  13:00	  
	   	   Yngre	  Drenge	  B	   	   Drenge	  	  B	  	  
	   	   Drenge	  D	   	   	   Junior	  D	   	  
	  
Søndag	  d.	  10.	  marts	   Blok	  III	  -‐	  start	  kl.	  09:00	  	   Blok	  IV	  -‐	  start	  kl.	  13:00	  
	  	   	   Puslinge	  D	   	   	   Puslinge	  C	   	  

Yngre	  Drenge	  C	  	   	   Drenge	  C	   	  	   	  
	   Junior	  C	   	   	   Yngre	  Drenge	  D	  

	   	   	  
Indskrivning	  senest	  30	  min	  før	  start	  

Spilleform  I alle rækker spilles med puljer på op til 8 spillere. I alle puljer går de to 
bedste spillere videre til en cupturnering. Vi vil tilstræbe at alle spillere får 
spillet så mange kampe som muligt, og som minimum 4 kampe hvis muligt. 

Konditioner  Alle kampe indgår i DBTU’s ratingsystem. Ratingopdatering pr 28. februar 
er afgørende for deltagelse i rækkerne. Alle spillere kan kun deltage i en 
række pr. blok. Vi forbeholder os ret til at lukke rækker ved tilmelding på 
over 12-16 spillere, samt evt. at lægge rækker sammen. 

Startgebyr	   	  kr.	  90,-‐	  uanset	  række,	  herudover	  mikrogebyr til DBTU.  

Tilmelding  Tilmeldingen sker via Bordtennisportalen SENEST 5. marts 2019. 
Eftertilmelding er mulig hvis ledige pladser mod betaling af drive-in gebyr 
på kr. 30,-.  

Lodtrækning I alle rækker foretages lodtrækningen på stævnedagen inden rækkens start 
(stævneledelse forbeholder sig retten til at fjerne tilmeldte men ikke 
fremmødte spillere). 

Program  Der udsendes ikke trykt program, men deltagerliste kan ses på 
bordtennisportalen. 

Præmier Der uddeles præmie til nummer 1, 2 og 3 i hver række. 

Seedning  Lodtrækning efter ratingtal i alle rækker, umiddelbart før start. 

Kiosk  Der vil være en kiosk med mulighed for at købe frugt, kaffe/te, 
vand/sodavand, toast, etc. til billige penge. 

Oplysninger  Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til klubben på 
btkteamegedal@gmail.com eller til Mikael Mikkelsen på tlf. 2757 5535 

Med venlig hilsen 
Team Egedal / Ølstykke BTK 


