Velkommen til
Tritons stævne

Lørdag 7. februar 2015 kl. 9.00 – 18.00
Søndag 8. februar 2015 kl. 9.00 – 18.00

Vi kan i år byde ca. 130 spillere fra knap 30 klubber velkommen til Tritons 34. stævne.
En særlig velkomst til de klubber der har valgt at bruge stævnet som klubtur.
Vi vil i Triton gøre alt for, at I skal få en hyggelig og fornøjelig weekend.
Det har desværre været nødvendigt slå nogle rækker sammen og at lade enkelte rækker udgå pga.
for få deltagere. Alle spillere er dog med i det antal rækker, som de er tilmeldt.
Der er igen i år indlagt nogle drive-in pladser, som kan besættes ved henvendelse til stævneledelsen
eller under stævnet til dommerbordet. Ekstrapris for drive-in: 20 kr pr. række.
Husk at møde op til indcheckning senest en halv time før kampstart.
Vi vil gerne bede alle udvise god sportslig og kammeratlig optræden, så vi igen i år får et godt
stævne.
Vel mødt.

Stævneledelse:
Poul Esbjerg
Per Andreasen
John Juul Knudsen

Praktiske oplysninger

Der spilles på 16 borde i sportshallen.
Deltagerlister med starttidspunkter vil være ophængt i hallen.
Drive-in tilmeldinger skal være klar senest 30 minutter før rækkens start.
Vær spilleklar 10 minutter før du skal spille, for din egen skyld. Skal tidsplanen holde, kan vi ikke
vente.
Alle kampe, der afvikles i hallen, udråbes over højttaleren. Men det kan kun høres i hallen!!!!!
I alle singlerækker går to spillere videre fra puljen til afgørende cupkampe.

Dommersedler og bolde udleveres og indsamles af bordvagterne.
Stævneledelsen udnævner ikke dommere i cupkampe, men minder om, at det er god skik, at taberen
af den foregående kamp dømmer den næste.
Efter hver finale bliver der præmieoverrækkelse i hallen.
Der gøres opmærksom på, at der kun er adgang til sportshallen, omklædningsrum, forhallen samt de
anviste lokaler til overnatning.
I alle andre lokaler er det strengt forbudt at opholde sig.

