
 

 

 
 

Hermed indbyder Østdanmarks BordTennis Union unionens klubber til 

Individuelle  

 

ØSTDANMARKSMESTERSKABER 
i seniorrækkerne 

Lørdag den 10. og søndag den 11. februar 2018 
 i Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum 
 
 
RÆKKER LØRDAG DEN 10. FEBRUAR SØNDAG DEN 11. FEBRUAR 

 SINGLER:  SINGLER:  
 Herre klasse 1 Dame klasse 1 Herre elite   Dame elite 
 Herre klasse 3 Dame klasse 3 Herre klasse 2 Dame klasse 2 
 Herre klasse 5  Herre klasse 4 Dame klasse 4 
 Herre klasse 7  Herre klasse 6  
     
 DOUBLER:  DOUBLER:  
 Herre klasse 1 Dame klasse 1 Herre elite Dame elite 
 Herre klasse 3 Dame klasse 3 Herre klasse 2 Dame klasse 2 
 Herre klasse 5 Mixed elite Herre klasse 4 Dame klasse 4 
 Herre klasse 7 Mixed A Herre klasse 6  
  Mixed B   

 
Ratingtallet ved tilmeldingsfristens udløb er afgørende for, hvilken række man kan deltage i. 
Alle singlekampe tæller til ratinglisten, så alle spillere skal have løst licens via Portalen inden mesterskaberne. 

SPILLEFORM I alle singlerækker spilles med puljer á 4-5 spillere, og i alle doubler spilles med puljer á 3-4 par. 
 I både single- og doublerækkerne går de to bedste spillere/par videre til en cup-turnering. 
 I cup-turneringen i de to elite-singler spilles bedst af 7 sæt. I alle øvrige kampe spilles bedst af 5 sæt. 

 



CONDITIONER Ungdomsspillere må kun deltage i eliterækkerne. 
 
Mixed elite er kun åben for elite- og klasse 1-spillere. Mixed A er kun åben for klasse 2-spillere. Mixed B er kun åben for 
klasse 3-spillere og nedefter.  
 
Alle spillere må deltage i én single, én alm. double og én mixed-double pr. dag. 
 

 Spillere, der er slået ud af deres egen række, kan dog spille på en eftertilmeldingsplads i en anden række samme dag. 
 Der skal minimum være 3 spillere/par for at en række afvikles. 

EFTERTILMELDING I alle rækker i såvel single som double kan der være et begrænset antal eftertilmeldingspladser. Disse kan besættes ved at 
kontakte ØBTU´s sekretariat i tidsrummet fra modtagelsen af programmet til onsdag inden stævnet. Er der stadig ledige 
pladser, kan disse besættes ved fremmøde på selve stævnedagen. Der opkræves kr. 30,- mere i startpenge for en 
eftertilmeldingsplads. 

 Vil man være helt sikker på at komme med i mesterskaberne, skal man tilmelde sig på sædvanlig vis. 

STARTPENGE Singler (Herre klasse elite, 1, 2 og 3, dame klasse elite og 1) ............................................................ kr.110,00 
 Singler (Herre klasse 4, 5, 6 og 7 , dame klasse 2, 3 og 4): ................................................................ kr.100,00  
 Doubler (Herre elite, klasse 1, 2 og 3, dame elite og klasse1, mixed elite og A): ............................. kr.110,00 pr. par 
 Doubler (Herre klasse 4, 5, 6 og 7, dame klasse 2, 3 og 4, mixed B): ............................................... kr.100,00 pr. par 

Startpengene er incl. borddepotgebyr på kr. 15,00, og excl. mikrogebyr til DBTU på kr. 10,00. 

TILMELDING Tilmeldingen skal ske via Bordtennisportalen SENEST 21. JANUAR 2018. Samtidig indbetales startpengene. 

LODTRÆKNING Foretages på stævnedagen umiddelbart før hver rækkes start. 

PROGRAM Der udsendes ikke trykt program, men deltagerlister samt starttider på puljer og cupkampe kan ses på unionens hjemmeside 
(www.oebtu.dk) ca. 14 dage før mesterskaberne. 

SEEDNING Vil finde sted efter ratingtal alle singlerækker samt i de øverste doublerækker. 

BORDE - BOLDE Der spilles på blå Stiga VM-expert borde og 3-stjernede hvide plastikbolde. 

OPLYSNINGER Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 � 42 41 43 18 (ØBTU's sekretariat). 

 

 
                                                                                Med venlig hilsen 

                                           ØBTU's turneringsudvalg 


