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LØRDAG D. 14. JANUAR 2023:
HS - Veteran 40/50 A: 1700+ (Maks 16 spillere)
HS - Veteran 40/50 B: 1500-1699 (Maks 12 spillere)
HS - Veteran 40/50 C: 0-1499 (Maks 12 spillere)
HD - Veteran 40/50 A: 1700+ (Maks 16 par)
HD - Veteran 40/50 B/C: 0-1699 (Maks 16 par)
DS - Veteran 40/50 A: 1500+ (Maks 8 spillere)
DS - Veteran 40/50 B: 0-1499 (Maks 8 spillere)
DD - Veteran 40/50: 0+ (Maks 8 par)
HS - Veteran 60/70 A: 1650+ (Maks 16 spillere)
HS - Veteran 60/70 B: 1400-1649 (Maks 12 spillere)
HS - Veteran 60/70 C: 0-1399 (Maks 12 spillere)
HD - Veteran 60/70: 0+ (Maks 12 par)

OBS: Skal du deltage i Veteran 40/50 rækken skal du tilmelde dig veteran 40
på BordtennisPortalen, og skal du deltage i Veteran 60/70-rækken skal du
tilmelde dig veteran 60 på BordtennisPortalen. 

SØNDDAG D. 14. JANUAR 2023:
Blok 1
HS: Senior – Klasse 2: 1900-2099 (Maks. 24 spillere)
HS: Senior – Klasse 4: 1500-1699 (Maks. 24 spillere)
HS: Senior – Klasse 6: 1100-1299 (Maks 16 spillere)
DS: Senior – Klasse 1: 1500-1749 (Maks. 8 spillere)

Blok 2
HS: Senior – Klasse 1: (Maks 20 spillere)
HS: Senior – Klasse 3: 1700-1899 (Maks. 32 spillere)
HS: Senior – Klasse 5: 1300-1499 (Maks. 24 spillere)
HS: Senior – Klasse 7: 0-1099 (Maks 12 spillere)
DS: Senior – Klasse 2: 1250-1499 (Maks. 8 spillere)
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LODTRÆKNING OG SEEDNING
Lodtrækningen foretages i stævneprogrammet TTC på stævnedagen umiddelbart
før hver rækkes start. Seedning foretages efter ratingtallet pr. 6. januar.

BORDE & BOLDE
Der spilles på blå/grønne Stiga/Butterflyborde og med hvide ITTF-godkendte
Butterfly plastikbolde. 

BESPISNING
Hallens cafeteria er åbent. Her er det muligt at købe mad og drikke.

SPILLESTED
Taastrup Idræts Haller, Parkvej 78, 2630 Tåstrup.

PROGRAM
Deltagerlister og starttider vil være tilgængelige på Bordtennis Danmarks
hjemmeside: www.bordtennisdanmark.dk i ugen op til stævnet.

KONTAKT
Vedrørende spørgsmål kontakt Emma Buus Nielsen på
ebn@bordtennisdanmark.dk

- En del af et sundt fællesskab

Senior (Født 2002 og tidligere)
Veteran 40/50 (Født 1964-1983)
Veteran 60/70 (Født 1963 og tidligere)

Alle kampresultater indgår i ratingsystemet.
Veteranspillere kan deltage i én single- og én doublerække.
Seniorspillerne kan deltage i én singlerække pr. blok.
Ungdomsspillere må ikke deltage i seniorrækkerne.
Kvindelige spillere kan ikke deltage i herrerækker, medmindre deres
tilmeldte række ikke bliver gennemført.
Mandlige spillere kan ikke deltage i damerækker.

GENERELT
Stævnet afvikles i stævneprogrammet TTC efter de internationale regler.
Der inviteres i singler og doubler i veteranrækkerne lørdag d. 14. januar
2023, og singler i seniorrækkerne søndag d. 15. januar 2023.
Der skal være minimum 3 spillere/par, for at en række
gennemføres. Ved lavere deltagerantal forbeholder BTDK sig retten
til at aflyse/slå rækker sammen.

ALDERSKLASSER

RATINGTAL
Ratingopdateringen d. 6. januar er afgørende for, hvilke rækker man kan
tilmeldes.
Den højest rangerede spillers ratingtal er afgørende for, hvilken
doublerække et doublepar kan tilmelde sig.

SPILLEFORM
Singler spilles i indledende puljer à 3-5 spillere. Herefter spilles der
cupturnering for de to bedste spillere fra hver pulje.
Doubler spilles i indledende puljer á 3-4 par eller som cupturnering
afhængigt af deltagerantal. Alle vil dog være sikret to kampe uanset
spilleform.

KONDITIONER

For at undgå forsinkelser er der deltagermaksimum i alle rækker. Ved
fordelingen af pladser anvendes først-til-mølle, hvorfor hurtig tilmelding
anbefales. Det er muligt at komme på en venteliste, såfremt en række er
fyldt op. Det sker ved at rette henvendelse til ebn@bordtennisdanmark.dk
inden tilmeldingsfristens udløb. 

TILMELDING
Tilmelding skal ske via Bordtennisportalen senest d. 6. januar 2023.
Startpenge: Single: 100,- Double: 140,- pr. par.
Startpenge er eksklusive mikrogebyr til BordtennisPortalen.
Indskrivning til de enkelte rækker skal ske senest 45 minutter før
rækkestart.

EFTERTILMELDING
Såfremt der er ledige pladser, kan der bestilles drive in-pladser på
stævnedagen indtil 45 minutter før den pågældende række starter.
Der pålægges et drive in-gebyr på kr. 25,- pr. række.

PRÆMIER
Der uddeles 4 sæt medaljer i rækker med cupturnering
og 3 sæt medaljer i puljerækker.
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