
    INTERSPORT CUP – DM I RATING 

 

Lørdag den 23. marts: DM i Rating 2019 

 

OB-Bordtennis inviterer hermed for 9. gang til INTERSPORT CUP  -  DM i Rating, som denne gang afvikles i 

Hunderupskolens hal, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C. 

DM i Rating er en anderledes stævneform, hvor man tilmelder sig ud fra sit ratingtal og ikke ud fra køn 

eller alder (ratingtallet pr. 21/3 2019 er gældende). Der kan kun deltages i én række, men til gengæld er 

alle sikret mindst 4-5 single kampe + gratis deltagelse i rækkens doubleturnering. Stævnet starter kl. 9.00 

for alle. Der spilles med plastikbolde.   

Der inviteres i følgende rækker: 

U – 1001-rækken For alle med ratingtal under 1001 
 

U – 1200-rækken For alle med ratingtal 1001 - 1199 
 

U – 1400-rækken For alle med ratingtal 1200 - 1399 
 

U – 1600-rækken For alle med ratingtal 1400 - 1599 
 

U – 1800-rækken For alle med ratingtal 1600 - 1799 
 

U – 2400- rækken For alle med ratingtal 1800 - 
 

 
Double: Alle tilmeldte tilbydes at deltage i en double-turnering. Parrene sammensættes, så 

højeste og laveste ratingtal i rækken danner par, næsthøjeste og næstlaveste 
danner par, osv. Der spilles dog kun i 2 doublerækker i alt. 
 
Lige som sidste års INTERSPORT CUP – DM i Rating vil cup-kampene i 
singlerækkerne blive afviklet umiddelbart efter puljekampene. 
 
For de spillere, som ikke går videre fra puljerne, afvikles Consolation Cup. 
 
Double-rækkerne vil blive afviklet efter finalerne i single. 

  
  
Deltagerpris: 150,- kr. + mikrogebyr (inkl. gratis double). 

 
 

Præmier: Der vil være flotte præmier i alle rækker efter vælg-selv princippet + DM-medaljer 
til de 4 bedste placerede i hver række. 
 

Spillested:  Solfaldsvej 11, 5000 Odense C. 
 

Tilmelding: Via www.BordtennisPortalen.dk senest den 20. marts 2019 ved at tilmelde i 
rækken: Åben Alle.  
Stævneledelsen fordeler derefter i de respektive rækker ud fra det aktuelle 
ratingtal.  
Det maximale deltagertal i INTERSPORT CUP – DM i Rating er 180. 
 

Flere oplysninger:  På OB-Bordtennis’ hjemmeside www.obbordtennis.dk under INTERSPORT Cup-
linket  - eller hos Jens Povl Barkler: jp_barkler@privat.dk / 21 13 88 66 – Jørgen B. 
Jensen (Myre): 24 88 56 66. 
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