Startstævne, Ølstykke BTK
Ølstykke BTK inviterer hermed årets nye bordtennisspillere til
startstævnstævne d. 29. oktober 2016 - inden årets pointstævnerækker
går i gang.
Invitationen henvender sig til de spillere, der skal spille pointstævne for første gang i sæson 16/17. Spillere,
der spillede pointstævne i sæson 15/16 og som skønnes igen at skulle spille pointstævne er også velkomne.
Man skal IKKE have licens for at deltage, og stævnet holdes uden for ratingsystemet. Formålet med
stævnet er, at




give spillerne mulighed for at prøve at spille lidt rigtige kampe
opleve glæden ved at møde andre spillere på samme niveau og spille mod dem
bakke op om sine klubkammerater og give hinanden god opvarmning og støtte undervejs

Stævnet afvikles som ved almindelige pointstævner – dvs. inddeling i puljer efter styrke og der spilles bedst
af 5 sæt, alle mod alle. Puljerne inddeles jf. bedste skøn af daglig træner, der oplyser den forventede
deltagerrække ved tilmelding. Maks. antal deltagere er fastsat til 48, så der er tilmelding efter ”først til
mølle”-princippet.
Der vil være præmier til nr. 1 og 2 i puljerne.
Stævnet starter kl. 10:00 – mød ca. ½ time før. Spilletid 2,5 – 3,5 timer (alt efter tilmeldingerne)
Spillestedet er Stengårdsskolen, Stengårds Plads 2, Ølstykke (se evt. kort på www.oelstykkebtk.dk under
”Her spiller vi”.
Det koster 50,- kr. at deltage. Betaling skal ske kontant på spilledagen. Der vil være en lille kantine, hvor
man kan købe toast, kage, chokolade, kaffe/the samt sodavand til meget rimelige priser, så husk lidt
lommepenge.
Kære klubleder/pointstævneleder – for at jeres spillerne kan få størst muligt udbytte af stævnet, beder vi
jer opfordre så mange som muligt til at deltage. Vi afholder stævnet ved min. 15 deltagere, men vi sigter
efter +30 deltagere.
Tilmelding skal helst ske samlet pr. klub til btk@oelstykkebtk.dk – en navneliste med rating-angivelse (A, B,
C, D) og klubnavn er tilstrækkelig. Vi har i første omgang inviteret de omkringliggende klubber, men er der
ledige pladser efter tilmeldingsfristen, vil vi invitere via ØBTU’s hjemmeside.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 25. oktober 2016
Har I spørgsmål til denne indbydelse kan I kontakte Mikkel på 2191 2777 eller via btk@oelstykkebtk.dk
Vi glæder os til at se en masse dygtige spillere!
Bestyrelsen, Ølstykke BTK

