OB BORDTENNIS OPEN 2019
71. stævne i træk

I Odense Idrætshal fredag den 29. november til søndag den 1. december
Fredag 18.00: Kvalifikation til herre elite single i Odense Idrætshal
Lørdag

Søndag

Blok1: Start ca. kl. 09.00

Blok 2: Start ca. kl. 14.00

Blok 1: Start ca. kl. 09.00

Blok 2: Start ca. kl. 14.00

Dame U21 Elite
Herre Junior Elite - max 40 delt.
Yngre Pige A
Veteran 40 C <1500
Veteran 40 A
Herre Jun. D
Herre kl. 4
Drenge B
Herre U21 B
Puslinge Dr. B

Dame Elite (start 12.00)
Herre Elite Cup
Drenge Elite – max 40 delt.
Pige Elite
Veteran 40 B <1700 Yngre Pige B
Herre kl. 3
Yngre Dr. B
Herre Jun. C
Yngre Dr. D

Dame Junior Elite
Herre U21 Elite – max. 32 delt.
Yngre Dr. A – max 32 delt.
Åben <1900 max 32 Dame kl. 2
Herre kl. 2
Drenge C
Herre kl. 6
Yngre Dr. C
Pige B
Puslinge Dr. D

Herre kl. 1
Dame kl. 1
Dame kl. 3
Herre kl. 5
Herre kl. 7
Herre U21 C
Herre junior B

Drenge D
DameJun. B
Puslinge Pige
Puslinge Dr.A
Puslinge Dr.C

Generelt

Ratingopdateringen

Borde & Bolde

Stævnet afvikles på BTDKs stævneprogram efter de internationale regler.
Der inviteres kun i singler. Deltagertallet
i de enkelte rækker kan maximalt
være 64.
I nogle Elite-rækker er det maximale
deltagertal lavere - er anført efter
rækkenavnet. I Åben række (alle med
under 1900 point kan deltage) max 32.
Hvis der i en række er flere forhåndstilmeldte, end der er pladser i rækken,
går pladserne til spillerne med højest
ratingtal ved anmeldelsesfristens udløb.

pr. 14. nov. er afgørende for
indplacering i rækker for tilmeldinger,
der er modtaget senest d. 17. nov. Evt.
efterfølgende tilmeldinger indplaceres
efter ratingtallet på stævnedagen.

Donic/Stiga/Joola/Gewo og Butterfly borde og
hvide ITTF-godkendte DHS plastbolde.

Spilleform
I alle rækker spilles i puljer. I eliterækker
forventelig med 3 spillere i puljerne,
hvorfra nr. 1 går videre til cupturnering.
Et antal spillere i eliterækkerne seedes
direkte til cupturneringen. Navnene på
de seedede her offentliggøres på nettet
torsdag før stævnet.
I andre rækker spilles i puljer med
forventelig 4 spillere. Nr. 1 og 2 i puljerne
går videre i cupturnering. Der spilles
bedst af 5 sæt til 11 i alle rækker.

Drive-in
Hvis deltagertallet tillader det, vil der
være mulighed for drive-in i nogle
rækker. Drive-in pladser vil blive besat
indtil 1 time før rækkens start. Tilmelding
før stævnet til: Jens Povl Barkler:
jp_barkler@privat.dk eller på
stævnekontoret på stævnedagen.

Anmeldelse
www.bordtennisportalen.dk senest
17.nov.

Konditioner
Hver spiller kan deltage i 1 række i hver
blok. Udenlandske spillere kan også
deltage i Herre kl. 3 og 4 samt ungdoms
B-rækker (efter styrke).
Deltagere i Dame elite kan i Blok 1 kun
deltage i ”damerækker.
NB. Ungdomsspillere kan ikke deltage i
rækker lavere end klasse 3.
Dommerpligt: I puljerne skiftes
spillerne til at dømme. Tabere i sidste
kamp i puljen og i cupkampe er
forpligtiget til at dømme i kampe, der
starter op til 15 min. efter tabt kamp.
Indskrivning til de enkelte rækker skal
ske senest 30 minutter før rækkestart.

Lodtrækning
Foretages ca. ½ time før rækkestart.
Der seedes i alle rækker efter den
aktuelle ratingliste på stævnedagen.
I Herre Elite forventes mindst 8 spillere
at blive seedet direkte til
cupturneringen. De seedede i denne
række offentliggøres mandag d. 3/12

Præmier
Præmiechecks, brugsting, vin
(udleveres kun til personer over 18 år)
m.m. Vi forbeholder vi os ret til at
tilpasse præmiernes størrelse ved
meget store udsving i antal tilmeldinger.
Slutteligt tilbyder vi alle tilmeldte at
deltage i vores time-lodtrækning i
løbet af stævnedagene.

Startpenge:
Senior + U21 Elite
Ungdom Elite…
Øvrige rækker…
Drive-in gebyr…

Singler

175,- *
125,- *
90,- *
25,- *

* Bemærk:
Hertil kommer mikrogebyr til DBTU på 11 kr. pr.
anmeldelse pr. række.

Overnatning
Vi henviser til: Scandic Hotel Odense.
Book via mail til: Odense@scandichotels.com
Oplys koden:”OB OPEN”

Oplysninger
Om stævnet kan fås hos: Jens P. Barkler
21 13 88 66. E-mail: jp_barkler@privat.dk
se også: www.obbordtennis.dk

Præmier herre- og dame elite

Nr. 1 herre elite: 3.000 kr
Nr. 2 herre elite: 1.500 kr
Nr. 1 dame elite: 1.500 kr
Nr. 2 dame elite: 750 kr

