
 

 

72. stævne i træk 

OB BORDTENNIS OPEN 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Odense Idrætshal lørdag den 5.dec. - søndag den 6. dec. 
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Velkommen til Odense 
 

OB Bordtennis byder spillere, ledere og publikum velkommen til vort åbne stævne nr. 72 i rækken siden starten i 

1949. 

Stævnet afvikles i Odense Idrætsparks haller på Højstrupvej, Odense V. Der deltager i år omkring 150 spillere med 

tilsammen omkring 300 anmeldelser. 

 

På grund af coronasituationen er stævnet i år noget anderledes end tidligere år. Stævnet er således udelukkende 

for spillere, der på stævnedagen er under 22 år. 
Det er nødvendigt, at alle følger de Corona regler, der er anført senere i programmet. Reglerne udleveres til alle ved 

ankomst til stævnet. 

 

Oplysninger om stævnet opdateres løbende på OBs hjemmeside: obbordtennis.dk 

 

Tilmelding ved ankomst: 

Spillerne registreres i forhallen. Ankomst senest ½ time før rækkestart.  

Deltagerne med de højeste ratingtal sendes til højre mod hal 2 og omklædningsrum 10 og 11 (alle piger skal dog 

klæde om i rum 5 i den anden side af hallen). Alle spillere i hal 2 får samme farve armbind. 

Deltagerne med de laveste ratingtal sendes til venstre mod hal 1 og omklædningsrum 6 og 7 (alle piger i rum 5). 

Alle spillere i hal 1 får samme farve armbind. 

Tilskuere sendes til venstre til trappe mod tilskuerpladser. 

 

Forud for det efterfølgende delstævne skal spillerne igen forbi forhallen for nyt armbind og fordeling.  

 

Lodtrækning i alle rækker foretages på stævnedagen ca. ½ time før rækkestart. Lodtrækningen offentliggøres 

på opslagstavler i henholdsvis hal 1, hal 2 og på gangen bag tilskuerpladserne. 

Ratinglisten pr. 26/11 er afgørende for placering i rækkerne. 

 

Fredag kl. 12.00 – ca. 20.00 spilles en invitationsturnering for dame U21, herre U21 og drenge. Deltagerne er  

udtaget af ungdomslandstræner Magnus Mallander. 

 

Lørdag spilles fra kl. 9.00 til ca. 20.00  Søndag spilles fra kl. 9.00 til ca. 18.30 

 

Velkommen til Odense 

OB-Bordtennis 
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Stævneledelse 
 

Stævneleder: Asger Rasmussen 51671223 ARA@vucfyn.dk 

Stævnekasserer: Kenneth R. Christiansen 24862000 kenneth2207@outlook.dk 

Stævnesekretær: Jens Povl Barkler 21138866 jp_barkler@privat.dk 
  

 

Stævneinformation 
 

Informationen: 

Informationen er i år kun åben for stævneledelse og hjælpere. 

Henvendelse fra andre skal ske via mail jp_barkler@privat.dk, sms eller telefon: 21 13 88 66. 

 

Drive-in  

Henvendelse vedr. drive-in kan ske til Jens Povl Barkler på mail: jp_barkler@privat.dk. anmeldelsesfrist 24 time 

før rækkestart.  
 

Cafeteria:  

OB Bordtennis gør opmærksom på at hallens cafeteria råder over et bredt udvalg af mad og drikke til gode 

priser. Der ikke må medbringes egne mad- og drikkevarer i hallen. 

Cafeteriaet er åbent under hele stævnet – fredag dog kun kl. 16 – 20. 

 

Bybusser: kører fra centrum til hallen (31 og 32: (Busplan – søg på: ”bybus Bolbro”) 

 

Taxa: Odense Taxa 66 15 44 15 

 

Parkering 

Byggeriet af den kommende letbane i Odense gør parkering- og adgangsforhold besværlige. Der er en del 

parkeringspladser foran stadion. Hvis ikke der er plads der, kan det være en idé at fortsætte forbi hallen og dreje 

til højre ad Møllemarksvej. Her ligger cykelbane og skøjtehal. Der er en del pladser, nogle ved bagsiden af 

hallen. Kom i god tid! 
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Ratingpoint: 

Alle resultater registreres og vil indgå i den kommende ratingliste. Stævnet er planlagt og afvikles på DBTU’s 

stævneprogram.  

 

Licens: 

Der skal være løst licens senest ved anmeldelsen. 

 

Afvikling: 

Stævnet er opdelt i 4 delstævner (blokke) med maximalt 96 deltagere. Delstævnets 96 spillere inddeles efter 

ratingtal i 6 rækker med hver 16 spillere. I hver række inddeles i puljer med 4 spillere i hver. Nr. 1 og 2 i 

puljerne fortsætter i et A-slutspil. Nr. 3 og 4 i puljerne i et B-slutspil. 

Der spilles om alle placeringer i hver række. Hver spiller skulle dermed være sikret 6 kampe. 
 

I et delstævne med mindre end 96 deltagere rækken planlægges anderledes. Vi vil satse på, at deltagerne får et 

lignende antal kampe mod så jævnbyrdige modstande som muligt.  

 

Der spilles bedst af 5 sæt i alle rækker. 

 

Coaching er ikke tilladt. 

 

Der er ikke dommere / bladvendere til kampene. Spillerne dømmer selv.  
 
I hver hal er der to afviklingsledere. Kun disse og spillerne i delstævnet må opholde sig på halgulvet. Når et 

delstævne er færdigspillet skal spillerne forlade halgulvet og gå til tilskuerpladserne. Spillerne fra hal 2 gennem 

gangarealet til forhallen og derfra op på tilskuerpladserne i højre side.  

 

Præmier: 

Gavekort og brugsting. Præmierne udleveres i den hal, hvor rækken er afviklet. 

 

Placering: 

I puljen får man 2 matchpoint for en vunden kamp, 1 for en tabt og 0 for en ikke gennemført kamp. Står 2 eller 

flere spillere lige med samme antal matchpoint beregnes matchpoint ud fra disse spilleres indbyrdes kampe. 

Står 2 eller flere spillere fortsat lige, så udregnes først sætkvotient og derefter boldkvotient til placeringen er 

afgjort. I værste fald trækkes der lod. 

 

Værdier: 

Forsvinder hvert år under vores stævne. TAG DERFOR JERES TING MED JER EFTER OMKLÆDNING!! 
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Corona regler ved OB-Open d. 4.-6. december 2020 i Odense Idrætshal. 
 

Om spillet og spillepladsen: 

 Kun spillerne må opholde sig på halgulvet 

 Spillerne dømmer selv deres kampe (gælder dog ikke fredag) 

 Alle spillere spritter hænderne af lige inden kamppladsen indtages 

 De to spillere tørrer overfladen på bordtennisbordene af med vådserviet inden hver kamp 

 INGEN COACHING OVERHOVEDET 
 

MUNDBIND ALLE STEDER UNDTAGEN: 

 Spillere på spillegulvet 

 Tilskuere der sidder ned 

 Når man sidder ned i cafeteriet 

 

Omklædning: 

 Alle spillere får armbind, som skal bæres under i hele blokken 

 Spillerne registreres i forhallen og fordeles til de to omklædningsgange 

 Spillere til hal 1 klæder om i omklædning 6 og 7, samt omklædning 5 til pigerne 

 Spillere i hal 2 klæder om i omklædning 10 og 11 - ( alle piger dog i rum nr. 5 ) 

 

Hal 2 (kun lørdag-søndag): 

 KUN DE 48 SPILLERE og to stævneledere har adgang til hal 2 

 Hal 2 forlades via gangen med omklædningsrum 10 og 11 og ud til forhallen OG MED 

MUNDBIND! 

 

Tilskuerpladserne: 

 Kun hver anden stol må benyttes, dvs. man må ikke sidde ved siden af hinanden 

 Der må max. være 450 tilskuere/ledere ad gangen i hal 1 – INGEN TILSKUERE/LEDERE I HAL 2! 

 Registrering (ind og ud) ved de to indgange på 1.sal, som er eneste adgang til tilskuerpladserne 
 

Generelt: 

 Hold afstand og brug mundbind 

 Hold god håndhygiejne – vask og sprit hænder af jævnligt 

 

 
 


