
NORDJYLLANDS GRAND 

PRIX 4. AFDELING 13.MARTS 

Bordtennisklubben Tateni ønsker, at tilbyde en Grand Prix serie til de nordjyske klubber, der har spillere 
der ønsker at spille flere kampe. Turneringen kræver ikke, at spillerne har DBTUs licens. Målet er at have 4 tuneringer i løbet af sæso-
nen, med 2 i efteråret og 2 i foråret. 

Hvem kan deltage? 

Det er et stævne uden rating for alle ungdom og seniorspillere lige fra begyndere til meget øvede spillere. Formålet er at alle får spillet 
en masse kampe. Stævnerne vil starte med at ungdom spiller klokken 9 og senior vil begynde når ungdom er færdig. 

Hvordan skal det foregå? 

Formatet vil være sådan, at ungdom spiller om formiddagen. først med puljespil og cupkampe bagefter. Der vil blive spillet om alle 
placeringer. For at alle spillere kan få mange kampe. 

For senior, vil tuneringen starte umiddelbart efter ungdomstuneringen er færdig, cirka klokken 13. Den vil blive afviklet på samme må-
de som ungdom, først med puljekampe og cupkampe bagefter. 

Pointsystemet: 

Da det er en grand prix serie vil spillerne samle point til den samlede stilling igennem de 4 stævner, hvor der til sidst vil blive kåret en 
samlet vinder. Der vil blive offentliggjort en samlet stilling efter hvert stævne. 

Der vil blive tildelt point for at deltage ved det enkelte stævne, derudover vil der blive tildelt point efter placering ved det enkelte stæv-
ne. 

Fuldt reglement vil kunne læses på stævnedagene. 

Det vil på de være mulighed for at kunne købe kaffe, kage og lidt mad til stævnet i den lille kiosk ved dommerbordet. 

Praktisk info: 

Det sidste stævne vil blive afholdt 13. Marts 

Stævnerne vil foregå på filstedvejens skolehal. Filstedvej 16 9000 Aalborg. 

Det vil koste 50 kr. at deltage både for ungdom og senior, kontant betaling på stævnedagen. 

Tilmelding skal foregå til  RRise14@student.aau.dk 

Ved tilmelding bedes årgang  samt niveau oplyses.  

Sidste tilmelding er 3 dage før stævnet dvs. 10. Marts 

Invitation til 4. afdeling af Nordjyllands grandprix 13. Marts 


