
POKALTURNERINGEN 2016
JBTU OG DGI indbyder hermed

til Pokalturnering for 3 mands hold
Indbydelse til pokalturneringen udsendes primo juli måned og afvikles inden den 
ordinære holdturnering med start ca. den 1. september.
Turneringen afvikles som 3 mands hold på tværs af aldersgrænser og med holdra-
ting grænser og der må fra denne sæson maximalt være 300 points forskel pr. 
05.08.16) på holdets spillere (ingen dispensationer uanset om det så er 1 point).
Der spilles ikke med faste hold, blot man holder sig indenfor Ratingtalet, pr. 05.08, 
i den enkelte række.
Benyttes ungdomsspillere (vær opmærksom på) at der spilles aftenkampe, og spil-
lerne derfor kan være sent hjemme.

Der spilles i 6 rækker på tværs af alder m.m.

Samlet ratingtal for holdet er: 
(Ratingtal pr. 05.08.2016 er gældende) 

række elite =  fri tilmelding
række a =  max. 600
række B =  max. 5100
række C =  max. 4500
række d =  max. 4000
række e =  max. 3500

i uge 35-37:  Indled. puljer, geografisk fordelt
tirsdag 20. sept.:  Evt. 1/4 Finaler
Semifinaler & Finaler, spilles:

lørdag den 24. september 2016 
kl. 10.00 og 14.00 i alle rækker: 

Grenå Idrætscenter, Ydesvej, 8500 Grenå

Tilmelding senest den 19. august 2016, brug 
højre spalte: Jens-Erik Linde, linde@sport.dk
eller send en mail med informationerne. 
holdgebyr på 300 kr. vil blive opkrævet efter 
tilmelding. •  Turneringen vil blive oprettet på 
Bordtennisportalen.
Der spilles om Pokal og medaljer i alle rækker.
Der spilles om 3. pladsen og bronzemedaljer, så 
alle hold får 2 kampe på finaledagen.

TILMELDING send e-mail m.flg. info
til Pokalturneringen 2016:

 Klub: __________________________
 Holdleder: __________________________
 Telefon: __________________________
 E-mail: __________________________
 Spillested: __________________________
 Hjemmekamp: ______dag - klokken: ________  

RÆKKER Antal hold: 
 Elite-rækken: ___________________
 A-rækken: ___________________
 B-rækken: ___________________
 C-rækken: ___________________
 D-rækken: ___________________
 E-rækken: ___________________

TILMELDING af hold inden 19.08 
PÅ E-MAIL til linde@sport.dk

Jens-Erik Linde, JBTU/DGI

JBTU’s hjemmeside:  www.jbtu.dk

NB!  NYT !
Der må max. være 300 ratingpoints 

mellem holdets spillere 
pr. 05.08.2016


