
Einladung zum 

Tischtennis Weihnachtsturnier 
 

Wann? Samstag 18.12.2021, Gruppenauslosung 10:15 im Gastraum, Spielbeginn 10:30 

Wer? Jeder, der Lust hat. Coronobedingt leider maximal 16 Teilnehmer möglich. Verbindliche Anmeldung per Mail an ttsiemens@t-online.de. Bitte Vorname, 

Nachname und - falls vorhanden - FBR/TTR-Bewertung angeben. Sollte euch nach Anmeldung etwas dazwischen kommen, sagt mir bitte gleich Bescheid, 

damit jemand anderes nachrücken kann. 

Wie? 4 Gruppen mit je 4 Spielern. Die besten 2 jeder Gruppe kommen weiter ins Viertelfinale. Zum Ausgleich der Spielstärke gibt es ein Handycap: Je 2 

Punkte Unterschied in der FBR-Wertung gibt es einen 1 Punkt Vorsprung. Freizeitspieler ohne FBR/TTR-Wertung gehen mit FBR-Wertung 21 an den Start. 

 

Unter den aktuellen Corona-Regelungen können wir das Turnier durchführen. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Ich würde die Teilnehmer dann 

umgehend verständigen. Deshalb ist eine Anmeldung per Mail erforderlich.  

                                         Viel Spaß beim TT, Stefan 

 

 

Giải bóng bàn Giáng sinh 
 
Khi nào? Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021, bốc thăm chia nhóm 10:15 trong phòng khách, bắt đầu trò chơi 10:30  
 
Ai? Bất cứ ai cảm thấy thích nó. Thật không may, chỉ có thể có tối đa 16 người tham gia do corona. Đăng ký ràng buộc qua email tới ttsiemens@t-online.de. 
Vui lòng cho biết họ, tên và - nếu có - xếp hạng FBR / TTR. Nếu có vấn đề gì xảy ra sau khi bạn đăng ký, vui lòng cho tôi biết để người khác có thể tiến lên.  
 
Như? 4 nhóm với 4 người chơi mỗi nhóm. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào tứ kết. Có một tỷ lệ chấp để bù đắp cho cấp độ chơi: Cứ chênh lệch 2 điểm trong 
xếp hạng FBR, thì có 1 điểm dẫn trước. Người chơi giải trí không có xếp hạng FBR / TTR bắt đầu với xếp hạng FBR là 21.  
 
Chúng tôi có thể tổ chức giải đấu theo các quy định hiện hành của Corona. Điều đó tất nhiên có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Sau đó tôi sẽ thông báo cho 
những người tham gia ngay lập tức. Do đó, đăng ký qua email là bắt buộc.  
                                                    Chơi bóng bàn vui vẻ, Stefan 

mailto:ttsiemens@t-online.de

