
 Sydbank Cup 
Dato:  Lørdag d. 07. september 2019 kl. 11.00.  Forventet slut kl. 17.00. 

Adresse:  Hal 2A i DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.  

Koncept:  32 deltagere. Hverken mere eller mindre. Tilmelding efter først til mølle princippet.  

De 16 øverst ratede vil indgå i en A-række og de nederste 16 vil indgå i en B-række.  

Der spilles fire 4-mandspuljer i både A og B rækken.  

Puljevinderne møder 2’ere i kvartfinaler, mens 3’ere møder 4’ere i trøst-kvartfinaler.  

Der spilles om alle placeringer fra 1 til 16, så alle spiller 6 kampe.  

Det betyder eksempelvis, at taber man en kvartfinale skal man møde en anden, der også har 

tabt en kvartfinale. Og taber man her, møder man en anden, der også har tabt to kampe efter 

puljen.  

 Dette betyder at alle, nr. 1 såvel som nr. 32, får 6 kampe ved stævnet.  

Præmier:  A-rækken:  1. plads: kr. 800,-  2. plads: kr. 400,-  3. plads: kr. 200,-  

B-rækken:  1. plads: kr. 600,-  2. plads: kr. 300,-  3. plads: kr. 150,-  

 Begge rækker: Nr. 5, 9 og 13: kr. 100,- 

Vision:  Visionen med dette stævne er at samles uagtet niveau, og have en hyggelig dag sammen, 

med en masse fede kampe, og ydermere tilbyde pengepræmier, der er værd at stille op for.  

Da der spilles om alle placeringer, forventes det at de sidste kampe for alle vil blive de mest 

jævnbyrdige og dermed også sportsligt set mest spændende. 

Tilmelding:  Tilmeldingsgebyret for deltagelse er kr. 200,- + administrationsgebyr. 

Tilmelding sker over bordtennisportalen. Tilmeldingsfrist er lørdag d. 31. august.  

Ved for sen tilmelding pålægges et gebyr på 30kr. 

Konditioner:  Der anvendes 3-stjernede bolde ved alle kampe, og der er 1 bord til hver pulje.  

Max ratingtal 2550 pr. 29.8.2019. Man skal være fyldt 12 år for at deltage.  

Er man ikke klar til at spille alle sine 6 kampe ved stævnet, uanset hvor i feltet man skulle 

havne, så er det bedre at lade sin plads ved stævnet gå til en anden person.  

Forplejning:  I forbindelse med stævnet vil der være mulighed for at købe sodavand, frugt, slik, 

sandwiches m.m. i DGI Husets cafeteria. 

Arrangør: Vejle BTK – Gert Wind, Tlf: 5190 2993 – Email: gert.wind@godeminder.dk 

 

 Vi håber alle får en super fed dag med god bordtennis og hygge sammen. 
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