
 

 

 
 

Hermed indbyder Østdanmarks BordTennis Union unionens klubber til 

Individuelle  

 

ØSTDANMARKSMESTERSKABER 
i ungdomsrækkerne 

 Lørdag den 12. og søndag den 13. januar 2019 
 i Tåstrup Idrætshaller, Parkvej 78, 2630 Tåstrup 

RÆKKER LØRDAG DEN 12. JANUAR SØNDAG DEN 13. JANUAR 

 SINGLER:  SINGLER:  
 Herre U21 Elite, B og C (født 1997 - 2000) Herre junior Elite, B, C og D (født 2001 - 2003) 
 Dame U21 (født 1997 - 2000) Dame junior Elite og B (født 2001 - 2003) 
 Drenge Elite, B, C og D (født 2004 og 2005) Yngre drenge Elite, B, C og D (født 2006 og 2007) 
 Pige Elite og B (født 2004 og 2005) Yngre pige Elite og B (født 2006 og 2007) 
 Puslinge dr. Elite, B, C og D (født 2008 og senere)   
 Puslinge piger (født 2008 og senere)   
     
 DOUBLER:  DOUBLER:  
 Herre U21 Elite, B og C (født 1997 - 2000) Herre junior Elite, B, C og D (født 2001 - 2003) 
 Dame U21 (født 1997 - 2000) Dame junior Elite og B (født 2001 - 2003) 
 Drenge Elite, B, C og D (født 2004 og 2005) Yngre drenge Elite, B, C og D (født 2006 og 2007) 
 Pige Elite og B (født 2004 og 2005) Yngre pige Elite og B (født 2006 og 2007) 
 Puslinge dr. Elite,,B, C og D (født 2008 og senere) Mixed junior (født 2001 - 2003) 
 Puslinge piger (født 2008 og senere) Mixed yngre drenge/pige (født 2006 og 2007) 
 Mixed U21 (født 1997 - 2000)   
 Mixed drenge/pige (født 2004 og 2005)   
 Mixed puslinge (født 2008 og senere)   

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



SPILLEFORM I alle singlerækkerne spilles med puljer á 4-5 spillere, og i alle doublerækkerne spilles med puljer á 3-4 par. 
 I både single- og doublerækkerne går de to bedste spillere/par videre til en cup-turnering. 
 
CONDITIONER Alle spillere må deltage i een single, een alm. double og een 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. 
 Kvindelige spillere kan ikke deltage i mandlige rækker, med mindre deres tilmeldte række ikke bliver gennemført. 

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 tilmeldingsfristens udløb til torsdag inden stævnet. Er der stadig ledige pladser, kan disse 
besættes ved fremmøde på selve stævnedagen. Der opkræves kr. 20,- 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 ungdom Elite og B, samt dame ungdom Elite): ................. kr. 100,00 

 Singler (Herre ungdom C og D, dame ungdom B samt puslinge): ............ kr. 80,00 
 Doubler (Herre ungdom Elite og B, dame ungdom Elite samt mixed): .... kr. 100,00 pr. par 
 Doubler (Herre ungdom C og D, dame ungdom B samt puslinge): ........... kr. 80,00 pr. par 

Startpengene er incl. borddepotgebyr på kr. 15,00, og excl. mikrogebyr til DBTU på kr. 11,00. 
  

TILMELDING/ Tilmeldingen skal ske via Bordtennisportalen SENEST 22. DECEMBER 2018. Samtidig indbetales startpengene. 
   

LODTRÆKNING I alle rækker foretages lodtrækningen på stævnedagen umiddelbart inden rækkens start. 

PROGRAM Der udsendes ikke trykt program, men deltagerlister samt starttider på puljer og cupkampe kan ses på ØBTU´s hjemmeside 
(www.øbtu.dk) inden nytår. 

SEEDNING Vil finde sted efter ratingtal i alle singlerækker samt double Elite-rækker. 

BORDE - BOLDE Der spilles på blå Stiga VM-expert borde og med 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 

 


