🏓🏓 EVENT i Bramming Hallerne lørdag den 29. maj for både ungdom og senior 🏓🏓

❌❌ Sæt kryds i kalenderen og kom ned og spil bordtennis ved forårets eneste bordtennisdag ❌❌

Aktiviteter:
De gode faciliteter med 2 haller gør at vi kan lave forskellige stævneformer – Vi laver ratingstævne for senior i den ene hal.
I hallen for dem under 18 år bliver der både mulighed for 2mands holdkampe og single.
Skynd jer at få tilmeldt så vi kan få planlagt en fed dag og en god afslutning på et forår uden meget bordtennis.

Lørdag
Hal 1: Ungdom (u. 18år) single stævne opdelt i 2 blokke kl. 09.00 – 13.30 + 14.00 – 18.30 (Ungdom
1 på portalen)

Hal 2: Junior/Senior Ratingstævne start kl. 09.00 (Senior 1 på portalen uanset rating)

Søndag:
Hal 1: Ungdom (u. 18år) 2 mands holdkampe kl. 09.00 – 15.00 (uden rating) (Ungdom alle på portalen)
Hal 2: Junior/Senior Ratingstævne start kl. 09.00 (Senior 2 på portalen uanset rating)

Ratingstævne:
Der spilles i store slutspilspuljer i Hal 2 med ca. 8 spillere pr. pulje.

2 mands hold:
Hvis man er ny (uden ratingtal) og gerne vil deltage i 2mands hold, kan man tilmelde sig ved at sende mail
til Maj-Britt Thomsen på ungdomsturneringjylland@gmail.com og skrive:
•

Navn

•

Navn på makker eller skriv X-makker hvis man mangler en makker

•

Antal måneder man har spillet bordtennis i klub

Pris: 100kr. pr. række
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Corona restriktioner:
Der vil være begrænset antal pladser i henhold til at restriktionerne overholdes.
Coronapas for alle på 18 år og opefter inkl. forældre skal være gældende – Hold jer opdateret vedrørende retningslinjerne på vores hjemmeside: https://www.dgi.dk/bordtennis/bordtennis/artikler/opdaterede-retningslinjer-for-dgi-bordtennis
Der vil være pauser til udluftning og rengøring flere gange i løbet af dagen.

•
•
•

Negativ PCR- eller lyntest, som er max 72 timer gammel ved stævnets begyndelse.
Færdigvaccineret (mindst 14 dage inden stævnet)
Påvist smitte med Covid 19 indenfor de sidste 6 måneder

Ved tilmelding bedes man samtidig fremsende information til nedenstående mail til med angivelse
af antal coaches/holdledere/forældre.
Spørgsmål vedr. stævnet kan rettes til Maj-Britt Thomsen, telefonnummer 29879248 eller mail
ungdomsturneringjylland@gmail.com
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