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DANSKE MESTERSKABER i BORDTENNIS 2017
i Hjørring 3. – 5. MARTS

STÆVNEINFORMATION:

Turneringen er åben for herre og dame elite samt
klasse 1 spillere.
Der spilles fra fredag 3. marts til søndag 5. marts 2017.
Stævnet afvikles på DBTUs stævneprogram.

SPILLEFORM:

I single spilles der bedst af syv sæt - også i puljekampene.
I double spilles der bedst af fem sæt.

TILMELDING:

Tilmelding skal være foretaget senest den 17. februar 2017
på www.bordtennisportalen.dk.
Det er ratingopdateringen pr. 16. februar 2017,
der afgør, om man er berettiget til deltagelse.
Ratingtallene minimum: 2100 herrer og 1500 damer.

STARTGEBYR:

Single:
200,00 kr.
Double: 200,00 kr pr. par
Betalingen foregår via klubportalen, hvor mikrogebyr på kr.
10 pr. rækketilmelding tillægges ovennævnte startgebyr.

LODTRÆKNING:

Lodtrækning til puljerne i single samt lodtrækning til
doublerne foregår på spilledagen. Lodtrækningen blandt
de seedede til hovedturneringen i single foregår i ugen
op til DM.

CONSOLATION:

Herrespillerne, der ikke opnår kvalifikation fredag aften, tilbydes
gratis en plads i VM i Rating lørdag eftermiddag i samme haller.

SEEDNING:

Single kvalgruppen:
Snakesystemet
Double:
Sammenlagt ratingtal
Der seedes efter ratinglisten pr. 16. februar 2017.

BORDE & BOLDE:

Der spilles med hvide Stiga competition ***40+ bolde og på
Stiga VM Expertborde.

TIDSPLAN & PROGRAM:

Tidsplanen & programmet offentliggøres på
www.dbtu.dk senest en uge før afviklingen.

SPILLESTED:
Park Vendia, Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørrring

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Øvrige praktiske oplysninger kan ses på www.b75.dk

STÆVNELEDELSE:

Kurt Høholt Jensen, 3057 5644, hoeholt.kurt@has.dk
Simon Rokkjær, 3054 0944 simon@rokkjaer.com

OVERNATNING HJØRRING

HOTEL PHØNIX, HJØRRING

HOTEL SKAGA, HIRTSHALS

Enkeltværelse: 780,- pr. nat.
Dobbeltværelse: 995,- pr. nat.
Superior dobbeltværelse 1195,- pr. nat.
Ekstra seng: 200,- per nat.
Suite: 1495,- pr. nat.
Priserne er inkl. morgenmad.

Enkeltværelse: 695,- pr. nat.
Dobbeltværelse: 795,- pr. nat.
3-personersværelse: 945,- pr. nat.
4-personersværelse: 1095,- pr. nat.
Priserne er inkl. morgenmad.

HYTTEBYEN, PARK VENDIA, HJØRRING.
Hytter uden bad og toilet. Toilet og bad er i fællesbygninger.
Hytterne er kun til overnatning.
Der er ikke TV eller andre faciliteter. Der er WIFI.
Hyttebyen ligger ca. 200 meter fra hallen.
Hytte til 2 personer: kr. 495,- (1 x 2 køjer)
Hytte til 4 personer: kr. 795,- (2 x 2 køjer)
Hytte til 6 personer: kr. 995,- (2 x 2 køjer samt 2 madrasser på hems)
Priserne er inkl. morgenmad.

ALLE HOTELLER BOOKES VIA: sportscenter@danacup.dk
Forplejning på Dana Cup SportsCenter:
Må bestilles senest 24/2.

Frokostbuffet: 95,Aftenbuffet:
110,-

Øl og vand:
Vin:

20,130,-

