
   INTERNATIONALT BORDTENNISSTÆVNE
                         FOR VETERANER

Amager Bordtennisklub, Løjtegårdsvej 62 – 64, opgang D, 1. sal
www.amagerbtk.dk

Amager Bordtennisklub har hermed fornøjelsen at invitere til:

COPENHAGEN VETERAN OPEN
opvarmningsturnering til VM i Bordeaux 2020

15. maj - 17. maj  2020
Invitationsturnering med indbydelser til

nordiske og europæiske bordtennisklubber og forbund.

Tidsplan Fredag den 15. maj kl. 13.00 spilles turneringen for lands/klubhold.
Lørdag den 16. maj spilles puljekampene i samtlige single- og doublerækker.
Søndag den 17. maj spilles vinderturneringen og consolationsrækkerne som cup.

Sted Turneringen spilles på 16 borde i Amager Bordtennisklubs lokaler på 2. sal:
Amagerhallen, Løjtegårdsvej 62-64, 2770 Kastrup, Danmark.

Turnerings- Alle single- og doublerækker afvikles i puljer med 4 deltagere.
form Alle kampe spilles bedst af 5 sæt til 11. Indledende klub/landshold dog kun 3 sæt.

Nr. 1 og 2 i puljerne går videre til vinderturnering, nr. 3 og 4 går til consolation.
En række gennemføres kun, såfremt der er mindst 8 deltagere i herrerækkerne og 4
deltagere i damerækkerne. For rækker med færre deltagere, rykkes spillerne ned i
nærmeste yngre række. Consolation spilles kun, såfremt der er 12 spillere tilmeldt i
rækken. Hver spiller må deltage i 1 single, 1 double samt 1 mixdouble.

I turneringen for lands/klubhold er der 2 spillere på hvert hold. Der spilles i puljer og
bedst af 3 kampe. Slutspillet spilles som cup, og i semifinalerne og finalen spilles bedst af
5 kampe. Flere hold fra samme land/klub kan deltage.

Klasseind- Herre-/damesingle 30 (kun damer) - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 år.
delinger Herre-/damedouble 30 (kun damer) - 40 - 50 - 60 - 65/80 år.
                               Mix-double (30-40) - 50 - 60 - 65/80 år.

Tilmeldings- DKK 150,- pr. single. DKK 100,- pr. double / mix-double.
gebyr DDK 200,- pr. lands/klubhold.

Hotel Vi har booket enkelt, dobbelt og 3-mandsværelser på ”Hotel Zleep Copenhagen Airport”,
Løjtegårdsvej 97A, Kastrup. Kan bookes via tilmeldingsarket.

Priser: Enkeltværelse 950 kr./nat. Dobbeltværelse 1050 kr./nat. 3-mandsværelse 1200
kr./nat. Morgenmad koster 99 kr. pr. dag og skal betales på hotellet.

Party DKK 300,- Lørdag aften med livemusik.

Mad Til frokost fredag, lørdag og søndag og middag fredag, tilbyder vi forskellige sandwich
og gullashsuppe. Bestil venligst på forhånd i tilmeldingsarket.
Morgenmad lørdag og søndag består af forskellige slags brød og boller, pålæg, ost,
marmelade og smør. Kaffe, te og juice.
Vi serverer også parisertoasts, pølser med brød, hjemmelavet kage, chokolade og frisk
frugt. Øl, sodavand og vin.

Tilmelding Tilmelding skal ske senest 1. maj 2020 ved at udfylde tilmeldingsarket.
Se yderligere og find tilmeldingsark på: www.amagerbtk.dk/cvo-dk

http://www.amagerbtk.dk/cvo-dk

