
 

 

 
Hermed indbyder Østdanmarks BordTennis Union unionens klubber til 

 

2-MANDS  

 

HOLDSTÆVNE 
 Lørdag den 9. og søndag den 10. januar 2016 
 i Lillerødhallerne, Banevang 7, 3450 Allerød 
 Arrangør: ØBTU og Allerød BTK 
 

KLASSEINDDELING LØRDAG den 9.januar   SØNDAG den 10.januar 
Herre elite Drenge A Yngre drenge D Dame elite (E+1) 
Herre klasse 1 Drenge B Yngre piger Herre klasse 2 
Dame sekunda (2+3+4) Drenge C Puslinge drenge A Herre klasse 3 
Herre junior A Drenge D Puslinge drenge B Herre klasse 4 
Herre junior B Piger Puslinge drenge C Herre klasse 5 
Herre junior C Yngre drenge A Puslinge drenge D Herre klasse 6 
Herre junior D Yngre drenge B  Herre klasse 7 
Dame junior Yngre drenge C   

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

  
SPILLEFORM Alle hold består af to spillere (klubhold), og i alle rækker spilles der i puljer a 4 hold. De to bedste hold i hver pulje spiller 

videre efter cup-systemet. Vi forbeholder os ret til at slå rækker sammen ved for lille tilmelding. 

  
CONDITIONER Alle spillere må deltage på eet hold pr. dag. Højest rangerende spillers ratingtal er afgørende for, hvilken række et hold må 

deltage i.  
Ungdomsspillere må i seniorrækkerne kun stille op i eliterækkerne. 
Spillere med B-licens må benyttes i de rækker, hvor det tillades i ØBTU´s holdturnering (ungdoms- og damerækker).. 



MAX.ANTAL HOLD For at stævnet kan afvikles indenfor rimelige tidsmæssige rammer, vil der være begrænsninger i antallet af deltagende hold: 

 Lørdag: Hr.klasse 1: 16. Junior: 24. Drenge/piger: 36. Yngre drenge/piger: 36. Puslinge: 32. 
 Søndag: Hr.kl.2+3+4+5: 72 tilsammen. Øvrige søndagsrækker: 12. 

Dette bliver dog administreret fleksibelt, idet vi kan give ekstra startpladser i nogle rækker, hvis andre rækker ikke bliver 
fyldt op. I alle tilfælde gælder dog, at pladserne gives efter princippet ”først til mølle”. 

  
EFTERTILMELDING I alle rækker kan der være et begrænset antal eftertilmeldingspladser. Disse kan besættes ved at kontakte ØBTU´s sekretariat i 

tidsrummet fra tilmeldingsfristens udløb til onsdag inden stævnet. Er der stadig ledige pladser, kan disse besættes ved 
fremmøde på selve stævnedagen. Der opkræves et eftertilmeldingsgebyr på kr. 40,- mere pr. seniorhold og kr. 20,- mere pr. 
ungdomshold. 

 
 STARTPENGE Seniorhold (Herre elite, herre klasse 1 og 2, dame elite): ...................................................... kr. 200,00 
 Seniorhold (Herre klasse 3, 4, 5 og 6, dame sekunda): .......................................................... kr. 160,00 
 Ungdomshold (Herre ungdom A- og B-rækker samt dame junior): ...................................... kr. 160,00 
 Ungdomshold (Herre ungdom C og D-rækker, alle puslingerækker samt piger og yng.pg): kr. 120,00 
 Startpengene er incl. borddepotgebyr på kr. 15,-, og excl. mikrogebyr til DBTU på kr. 10,-. 
 

 TILMELDING Skal ske via Bordtennisportalen SENEST 18. DECEMBER 2015.  

 Tilmelding og betaling skal ske samtidig, ligeledes via Bordtennisportalen. Angiv række, holdets to spillere og gennemfør 
betalingen. Betaler klubben, kan flere hold tilmeldes og betales i samme omgang. 

 

 LODTRÆKNING Foretages den 22. december 2015 på ØBTU's sekretariat,  50 57 37 28. 
 

 PROGRAM Der udsendes ikke et trykt program, men lodtrækningen med starttider vil kunne ses på ØBTU´s hjemmeside 
(www.oebtu.dk) fra den 23. december 2015. 

 

 SEEDNING Vil finde sted i elite-, klasse 1- og A-rækkerne. 
 

 PRÆMIER Der udsættes individuelle præmier, hvis antal afhænger af deltagertallet. 
 

 BORDE - BOLDE Der spilles på 36 blå borde, og med 3-stjernede hvide plastikbolde. 
 

 OPLYSNINGER Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til:  50 57 37 28 (ØBTU's sekretariat) -  32 57 17 55 (Hans Jørgen Larsen) 

 

 
 
                                                   Med venlig hilsen 

                         ØBTU's turneringsudvalg  
 


