Til de fynske klubber!

Odense, marts 2017

FBTU indbyder hermed til 2 mands holdturnering forår 2017.
TILMELDING: sker på vedhæftede tilmeldingsblanketter, der skal være FBTU v/ Michael Demant på mail:
michaeldemant41@gmail.com i hænde senest søndag d. 26. marts.
RATINGTAL:
Pr. torsdag d. 23. marts 2017 er gældende for tilmelding.
BETALING:
Gebyr skal stå på konto senest mandag d. 4. april. Ellers er holdene som udgangspunkt IKKE med.
OPLYSNINGER OM SPILLERNE:
Vi beder af hensyn til planlægningen om oplysninger på samtlige spillere, der tænkes brugt i holdturneringen.
Turneringen tæller med i ratingssystemet.
TURNERINGEN:
Afvikles i ugerne 14, 17, 18 og 20. Altså April og maj.
TURNERINGSREGLER:
1. Ved afbud fra et hold, kan det ikke vinde en række og spillede kampe bliver ikke medregnet i slutstilling.
Der vil ikke blive ændret ved spillede kampe på portalen, så derfor er det ikke sikkert portalen viser den korrekte
stilling.
2. Der kan indløses B-Licenser hvis man ikke har nok klubkammerater der vil være med i en given række
3. Reserver:
Der kan kun bruges reserver med lavere rating end den erstattede, hvis spilleren ikke er tilmeldt holdet.
4. Rækken holdet tilhører regnes ud efter.
1. Alle spillere tilhører samme rating række.
2. Rating forskelle på de tilmeldte spillere over 150 = gennemsnit
3. Rating forskelle på de tilmeldte spillere under 150 = højeste rating
TURNERINGSPLAN:
Oplysninger om turneringen vil kunne findes på FBTUs hjemmeside/FBTU’s FB side samt FBTU’s hjemmeside
og FB side og selvfølgelig på bordtennisportalen senest 5. april. Kampplan udsendes med mail senest d. 5. april.
PRÆMIER:
Pokal til den vindende klub/hold i hver række
Pokal til den BEDSTE spiller i hver række
KLUBPLAN med oversigt over ugens kampe kan hentes på Bordtennisportalen.
HOLDSKEMA udsendes ikke. Der er mulighed for at udskrive holdskema fra hjemmesiden – (Hent skemaer
m.m.) og fra Bordtennisportalen.
LICENS/REGISTRERING: Alle spillere som skal spille stævner (også pointstævner) og turneringer skal løse
licens. Klubberne har fået tilsendt (måske via DBTU-nyt) oplysninger om licenssatser.
Licens løses på www. bordtennisportalen.dk
Der bliver indbudt til rækker for motionister/licensløse spillere også.
UDSÆTTELSE AF KAMPE: Det vil som udgangspunkt IKKE være muligt at flytte kampe, da de afvikles som
samlinger med op til 3 kampe pr. spilledag. Brug af reserve med ratingtal inden for den række man stiller op i kan
ofte løse problemer med at stille hold.
Med ønsket om en god forårssæson for alle!
På vegne af FBTU TU
Michael Demant

