
Silkeborg OPEN 2017
Opstartsstævne 2017 for senior og ungdom den 26.-27. august i JYSK arena, Ansvej 114, Silkeborg

Lørdag, den 26. august kl. 10.00     Søndag, den 27. august kl. 10.00  
Rating         0 – 1150  (åben række  3)     Rating        0 –   950  (åben række D) 
Rating  1151 – 1600  (åben række 2)     Rating   951 – 1350  (åben række C)  
Rating  1601 – 2000  (åben række 1)     Rating 1351 – 1800  (åben række B)  
Rating  2001 – 3000  (DT) (åben række Elite)    Rating 1801 +            (åben række A)  

Vi forbeholder os ret til at starte visse rækker senere end kl. 10.00. 

Jysk Arena skaber de perfekte rammer for bordtennis midt i Silkeborg.  
Som tidligere forsætter vi principperne med at inddele alle spillerne alene efter deres ratingtal på tilmeldingstidspunktet.
 
Som alternativ til de traditionelle stævner med to rækker pr. dag så gentages princippet om 1 række pr. dag med flere kampe for alle.  
Der spilles indledende puljer med ca. 6 deltagere, hvor alle går videre.  
Fra disse puljer går de 3 bedste i A-slutspil og de øvrige går i B-slutspil, begge slutspil foregår som Cup spil. Alle deltagere får således så vidt muligt mindst 5-8 kampe pr. række. 
Til indledende puljespil seedes der 2 spillere pr. pulje. Seedning foretages på grundlag af ratinglisten den 24. august 2017. Hele stævnet styres via stævneprogrammet  
TT-Coordinator. Det er således de regler der er programmeret i dette program der er gældende for stævnet,  bl.a. hvad angår lodtrækning til puljer og viderespil.  
TTC kan ikke forhindre, at når der er 3 der går videre til et slutspil, så kan man også hurtige møde hinanden igen i et Cup system.
 
DT: Rækken lørdag er åben for alle med over 2000 i rating og har de sidste par år været godt besøgt af jyske divisionsspillere, 
som går efter 1 pladsen og ”The winner takes it all”.   
 
Pris: 140 kr. pr. spiller pr. række excl. mikrogebyr. (175 kr. ved Drive-in, mens pladser haves) . 
Alle kan deltage i én række pr. dag
 
Bolde: Der spilles med hvide Donic 40+ plasticbolde. DT række med *** bolde.

Spillested:  JYSK arena, Ansvej 114, 8600 Silkeborg. (Der er cafeteria i Hallen)

Tilmelding:  Via www.bordtennisportalen.dk senest den 18. august 2017.   
Ratingtal pr. 17. august er gældende for placering i rækker. 
For Drive-In pladser er det ratingtallet på tilmeldingstidspunktet der er gældende.

Program: Programmet vil blive offentliggjort på www.sbtk.dk senest den 23. august 2017.

Spørgsmål:  Peter Kaag, tlf 21627045, pkaag@mailme.dk.
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