
VENDIA HALLEN 

HJØRRING 

26. - 27. sep 2020

RÆKKER 
Der spilles single, double og mix-double i 
følgende rækker: 

• Dame U21 og Pige (lørdag - garanteret plads til 16)
• Herre U21 og Drenge (lørdag - garanteret plads til 24)
• Dame Junior og Yngre Pige (søndag - garanteret plads til 16)
• Herre Junior og Yngre Drenge (søndag - garanteret plads til 24)

RATINGTAL FOR DM DELTAGELSE

 
 
 

 

ALDERSGRUPPE PIGE/DAME DRENGE/HERRE 

U21 1300 2100 

Junior 1100 1950 

Pige / Drenge 900 1550 

Yngre Pige / Yngre Drenge 900 1200 

• Spillere skal være danske statsborgere og have
licens hos BTDK.

• Spillere må deltage i højst to singlerækker, én doublerække
samt én mix-doublerække.

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

• I double og mix-double kan man deltage i egen række eller
rækken over. Mindst 1 af spillerne i double/mix-double skal
tilhøre den pågældende række rent alders-mæssigt.

• Puslingespillere må deltage i Yngre Pige/Yngre Drenge-
rækken 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 Drenge-
rækken samt Pige/Drengerækken.

• Øvrige singlerækker samt doublerækker spilles som rene
cuprækker.

• Der spilles på Stiga Expert VM borde og med hvide STIGA
Perform *** bolde.

• Der foretages batkontrol under stævnet.

Ratingtal ved ratingopdateringen den 27. aug er afgørende.

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding og betaling skal ske senest lørdag den 5. sep via 
www.bordtennisportalen.dk. Alle singler og doubler koster kr. 
150,- plus mikrogebyr. 

LODTRÆKNING OG SEEDNING 
Lodtrækningen foretages torsdag d. 24. sep og offentliggøres 
samme dag af BTDK. Seedningen foretages på baggrund af ra-
tingtallet den 17. sep.

SPILLESTED
Hallen Park Vendia, Thomas Morilds Vej 11, 9800 Hjørring.

SPILLEDAGE 
Spilafviklingen vil blive offentliggjort i DM Ungdom-programmet 
d. 18. sep 2020.

OVERDOMMERE 
Dommergruppen påsætter overdommere til mesterskabet. 
Navnene vil fremgå i DM Ungdom-programmet.

OVERNATNING
Se vores særlige DM-tilbud på: 
123bordtennis.dk/dmungdom2020/overnatning 

INFO
123bordtennis.dk/dmungdom2020

COVID-19 retningslinjer
Læs mere om alle COVID-19 retningslinjerne for DM Ungdom 
2020 på 123bordtennis.dk/dmungdom2020

Der er garanteret mindst 8 par i Dame Doubler, mindst 16 par i 
Herre Doubler og mindst 16 par i Mix Doubler.

Det er den aldersgruppe, spilleren havde i sæson 2019/2020, der 
er afgørende for, hvilke rækker spilleren kan stille op i til dette 
udsatte DM Ungdom 2020.

Deltagelse afgøres på baggrund af højeste ratingtal (ikke først-til-
mølle).

KONDITIONER




