
Roskilde Bordtennis, BTK 61 & DBTU indbyder til 

Konditioner 
• Spillere skal være danske statsborgere 

• Spillere må deltage i højst to singlerækker, én 
doublerække samt én mixeddoublerække 

• Spillere må deltage i deres egen aldersklasse samt 
aldersklassen over, hvis deres ratingtal berettiger til 
det 

• Puslingespillere må deltage i Yngre Pige/Yngre 
Drengerækken samt Pige/Drengerækken, hvis deres 
ratingtal berettiger til det 

• Pige/Damespillere må ikke deltage i 
Drenge/Herrerækker 

• Der spilles i indledende puljer i Yngre Pige/Yngre 
Drengerækken samt Pige/Drengerækken 

• Øvrige singlerækker samt doublerækker spilles som 
rene cuprækker 

• Der foretages batkontrol under stævnet. Hold 
venligst øje med www.dmungdom2014.dk for 
nærmere info 

 
Tilmelding & betaling 
Tilmelding og betaling skal ske senest søndag den 4. 
maj på www.bordtennisportalen.dk. 
Alle singler og doubler koster kr. 100,- plus mikrogebyr 
kr. 10,-. 

Lodtrækning & seedning 
Lodtrækningen foretages torsdag den 22. maj af DBTU 
og offentliggøres på www.dbtu.dk og 
www.dmungdom2014.dk. 
I singlerækker seedes efter ratinglisten, i doublerækker 
efter landstrænernes skøn. 
Der seedes på baggrund af ratingopdateringen torsdag 
den 22. maj. 
 
Program 
Programmet kan ses på www.dbtu.dk og 
www.dmungdom2014.dk ca. en uge inden 
mesterskaberne. Trykt program kan rekvireres hos 
Johanne Tschernja på johanne@btk61.dk. 
 
Overnatning & spisning 
Se vores særlige DM-tilbud fra Scandic Roskilde på 
www.dmungdom2014.dk. 
Der kan bestilles frokost lørdag og søndag samt 
aftensmad lørdag i Roskilde Kongres- & Idrætscenter. 
Læs mere på www.dmungdom2014.dk. 
 
Info 
Du kan finde yderligere information om 
DM for Ungdom 2014 på www.dbtu.dk og 
www.dmungdom2014.dk eller ved at kontakte Johanne 
Tschernja på johanne@btk61.dk. 

Rækker 
 
Der inviteres i single, double og mixeddouble i  
følgende rækker: 
 
• Dame og Herre U21 
• Dame og Herre Junior 
• Pige og Drenge 
• Yngre Pige og Yngre Drenge 

 
 

Ratinggrænser 
 
Række         Pige/Dame     Drenge/Herre 
U21         1250        2000 
Junior         1050        1700 
Pige/Drenge         1000        1450 
Yngre Pige/Drenge  0925        1200 
 
Ratingtallet ved ratingopdateringen den 1. maj er 
afgørende. 
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