
CUP 2018 / DM I RATING
SØNDAG DEN 1. APRIL 2018: DM I RATING 2018 /
GP FINALER I DAME OG HERRE ELITE
OB-Bordtennis inviterer hermed for 8. gang til INTERSPORT CUP  -  DM i Rating, som denne gang afvikles i  
Hunderupskolens Hal, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C (+ enkelte puljer i Odense Kaserne Hal)
DM i Rating er en anderledes stævneform, hvor man tilmelder sig ud fra sit ratingtal og ikke ud fra køn eller alder  
(ratingtallet pr. 29/3 2018 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: 125,- 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: Hunderupskolens Hal, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C (+ enkelte puljer i Odense Kaserne Hal)
Tilmelding:  Via www.BordtennisPortalen.dk senest den 28. marts 2018 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.

MANDAG DEN 2. APRIL 2018: DOUBLE + SINGLE STÆVNE /
GP FINALER I PIGE OG DRENGE SAMT DAME OG HERRE JUNIOR
OB-Bordtennis inviterer hermed for anden gang til Double + single stævne, som afvikles i Hunderupskolens Hal,  
Solfaldsvej 11, 5000 Odense C (+ enkelte puljer i Odense Kaserne Hal)
Der startes med en doubleturnering kl. 9.00, hvor man kan tilmelde sig med sin egen makker i én af disse 4 rækker: 
Double A   For alle med ratingtal 1700 og derover
Double B   For alle med ratingtal 1350 - 1699
Double C   For alle med ratingtal 1150 - 1349
Double D   For alle med ratingtal 1149 og derunder
I alle 4 rækker spilles der i puljer med 4 par - og 2 par går videre til cup-turneringen.

Kl. 12.00 starter 8 rækker i single – 4 for ungdom og 4 for senior.  Der indbydes i disse rækker:
Single A ungdom   Single A senior   For alle med ratingtal 1700 og derover
Single B ungdom   Single B senior  For alle med ratingtal 1350 -1699
Single C ungdom  Single C senior  For alle med ratingtal 1150 -1349
Single D ungdom  Single D senior    For alle med ratingtal 1149 og derunder

Der kan kun deltages i én række svarende til spillerens ratingtal og aldersgruppe.
Der spilles i puljer med 4 spillere – og 2 fra hver pulje går videre til cup-turneringen. 
Desuden afvikles Consolation Cup, for nr. 3 og 4 i hver pulje.
Deltagerpris:125,- kr. + mikrogebyr, som dækker deltagelse i både double og single. Ønsker man kun at deltage i  
én af rækkerne, er prisen også 125,- kr. + mikrogebyr.
På Portalen koster single 125,- kr. mens double koster 0,- kr. Deltager man kun i double, betales ved stævnet.
Præmier: Der vil være flotte præmier i alle rækker efter vælg-selv princippet.
Spillested: Hunderupskolens Hal, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C (+ enkelte puljer i Odense Kaserne Hal)
Tilmelding: Via www.BordtennisPortalen.dk senest den 28. marts 2018 ved at tilmelde i:  
Senior: Senior A, Senior B, Senior C, Senior D. Ungdom: Ungdom A, Ungdom B, Ungdom C, Ungdom D.
Tilmelding i double kan ske sammen med egen makker eller med x-makker.
Stævneledelsen kontrollerer og fordeler i de respektive rækker ud fra alder og det aktuelle ratingtal. 
Det maximale deltagertal i INTERSPORT  CUP – Double + single stævne er 180.

OB-Bordtennis inviterer hermed alle bordtennis-spillere til Intersport Cup 2018 som afvikles søndag den 1. april og mandag den 2. april 2018 
  i Hunderupskolens Hal, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C (+ enkelte puljer i Odense Kaserne Hal)

 Bordtennis.dk

Flere oplysninger: På www.obbordtennis.dk under linket INTERSPORT Cup-linket eller hos Jens Povl Barkler: 21 13 88 66,  Jørgen B. Jensen (Myre): 24 88 56 66, Claus Arnsbæk 42 80 98 44.

OvernatningHvidkærvej 25 I 5250 Odense I Telefon 66 17 66 66 I scandichotels.dk/odense

FÅ EN GOD NATS SØVN HOS 
SCANDIC ODENSE TIL SPECIALPRIS

Vi kan tilbyde lyse, velindrettede og helt nyrenoverede værelser i skandinavisk stil, og der er adgang til WiFi uden beregning på hele 
hotellet. I restauranten kan du altid nyde en god middag, og naturligvis har vi også Scandics store morgenmadsbuffet klar til dig efter 
en god nats søvn. Fitnessrum, sauna og billard kan ligeledes benyttes uden beregning.

Specialpris

· Enkeltværelse  kr.
· Dobbeltværelse  kr. 
· Værelse med tre senge  kr. 

Alle priser er inkl. vores store morgenbuffet.

Book dit ophold via mail odense@scandichotels.com. Oplys bookingkoden: 

Begrænset antal værelser så skynd dig at booke!

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

PÅSKE-BORDTENNIS I ODENSE

Scandic Odense er med sin gode placering i forhold til Odense by og Odense Idrætshal 
et godt valg, når du skal deltage i Grand Prix-finalerne / DM i Rating.

DM i Rating og Grand Prix-finalerne den 1-2.april - her tilbyder vi i påsken (28/3-2/4) følgende priser - priser pr værelse pr nat:

595,-
695,-
895,-

“OB Bordtennis”.

PENTHOUSE
Specialpris
DM i Rating og GP-finalerne den 1.-2. april - her tilbyder Scandic 
i påsken (28/3-2/4) følgende priser - priser pr. værelse pr. nat:

-  Enkeltværelse                kr. 595,-
-  Dobbeltværelse             kr. 695,-
-   Værelse med tre senge  kr. 895,-
Alle priser er inkl. stort morgenbuffet.
Book dit ophold via mail: odense@scandichotels.com
Oplys bookingkoden: “OBBordtennis” - Begrænset antal værelser.

GRAND PRIX FINALER  
I DAME OG HERRE ELITE

 Bordtennis.dk

PENTHOUSE
GRAND PRIX FINALER  
PIGE OG DRENGE SAMT 
DAME OG HERRE JUNIOR


