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Bordtennis Danmark 
Østdanske Mesterskaber for Ungdom 

 

Lørdag den 15. januar og søndag den 16. januar 2022 

Tåstrup Idrætshaller, Parkvej 78, 2630 Tåstrup 

 
 

VELKOMMEN TIL TÅSTRUP 
 
Bordtennis Danmark, Brøndby BC og TIK-Taastrup byder hermed velkommen til årets østdanske 
mesterskaber for ungdom, som traditionen tro afholdes i Tåstrup Idrætshaller. 
 
Der deltager i alt 213 spillere fra 27 klubber, hvilket er en lille fremgang ift. de seneste østdanske 
mesterskaber i 2020. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at det fortsat er muligt at komme med, 
selvom man ikke har tilmeldt sig. Læs mere under punktet med Eftertilmelding. 
 
Vi behøver alles hjælp for at få det hele til at køre gnidningsfrit. Vi skal i hvert fald gøre vores absolut 
bedste, for at give alle en god oplevelse. 
 
Vi siger tak til alle for opbakningen, og håber på et par spændende dage med en masse gode, sjove 
og intense bordtenniskampe. 
 
 
 

STÆVNELEDELSE 
 
 
 STÆVNELEDELSE: Brøndby BC 
 
 STÆVNEKASSERER: Bordtennis Danmark 
 
 OVERDOMMER: Flemming Larsen  
 

 

 

PRÆMIER M.V. 
 
I alle rækker udsættes guld-, sølv- og bronzemedaljer til de fire bedst placerede spillere/par. 
I rækker med én pulje, vil der kun være én/et sæt bronzemedaljer. 
 
Endvidere spilles der om en vandrepokal, udsat af Bordtennis Danmark. Denne tilfalder den klub, der 
sammenlagt klarer sig bedst. Den uddeles efter et pointsystem, hvor der gives 5, 3, 2 og 2 points for 
hhv. en første-, en anden-, en tredje- og en fjerdeplads.  
 
Vandrepokalen til den mest vindende klub uddeles søndag eftermiddag, når der er fundet en 

vinder. 
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Rækker med for få tilmeldte: 
Enkelte rækker med 2-4 spillere/par er slået sammen, for at give spillerne flest mulige kampe. 
 
Ved mindst 2 spillere/par spilles en finale, hvorefter man tilbydes deltagelse i en anden række. 
Ved kun 1 spiller/par tildeles man guldmedaljer, hvorefter man tilbydes deltagelse i en anden række. 

- Såfremt man tilbydes en række yderligere end sin oprindelige række, tæller kun det bedst 

opnåede resultat med i det samlede vandrepokalregnskab. 

 
Følgende rækker gennemføres ikke på grund af for få tilmeldinger: 
Singler: - 
Doubler: Herre Junior A (gennemføres kun ved minimum én eftertilmelding) 
 

 

 

VEJLEDNING FOR STÆVNETS AFVIKLING 
 
Alle indledende kampe i såvel single- som doublerækkerne afvikles i puljer med 3 - 5 spillere/par. De 
to bedste spillere/par fra hver pulje går videre til afsluttende cupkampe. 
 
Lodtrækningen i de enkelte rækker vil først finde sted lige før den pågældende rækkes start. 
Herved sikrer vi, at kun de spillere/par, der møder frem, kommer med i lodtrækningen. 
 
Det betyder, at tilmeldte spillere/par, der ikke er klar senest 30 minutter før rækkens 
starttidspunkt, ikke vil kunne påregne deltagelse i den pågældende række. 

 
I programmet er der ved den enkelte række anført deltagerne, samt starttid for rækken. 
 
Puljeskemaer udleveres ved dommerbordet og indeholder kamprækkefølgen, som skal følges så vidt 
muligt. 
 
Dommeren i den sidste kamp afleverer puljeskema og bold til dommerbordet straks efter færdigspillet 
pulje. 
 
I en pulje gives 2 matchpoint for en vunden kamp, 1 matchpoint for en tabt kamp og 0 matchpoint for 
en tabt kamp uden kamp. 
Rækkefølgen i en pulje afgøres af: 
 
 1. Flest opnåede matchpoint 
 2. Matchpoint i indbyrdes kampe mellem de spillere, der har lige mange 
matchpoint 
 3. Sætkvotient i indbyrdes kampe mellem de berørte spillere 
 4. Boldkvotient i indbyrdes kampe mellem de berørte spillere 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at alle spillerne skal være registreret i BTDK’s licenssystem inden 
mesterskaberne, ellers vil den pågældende spiller ikke kunne starte. Det samme gælder for evt. 
eftertilmeldte spillere. 
  
Bordene 1-12 findes i Hal C. 
Bordene 13-24 findes i Hal B. 
Bordene 25-40 findes i Hal A. 
 
Er der problemer inden mesterskaberne, da kontakt sekretariatet på  43 26 21 12. 
 
Under mesterskaberne kan du komme i kontakt med stævneledelsen på  40 90 10 21. 
 
 

Husk at tilmelde dig til informationen straks efter 
ankomsten til hallen. 

Du skal have tilmeldt dig senest 30 minutter før rækkens 
start. 

Det gælder alle spillere – ikke kun de spillere, der ønsker en 
eftertilmeldingsplads. 

 

 
 
 

 
 

Bordtennis Danmark bygger videre på konceptet med alternativ sjov bordtennis. Efter en kæmpe 

succes ved klubfestivalerne i Roskilde og Hørning, bringer vi nu en masse af de sjove og 

velkendte aktiviteter med til de Østdanske Mesterskaber! Det kræver ingen tilmelding.  

 

Kom og besøg os og vær med! 

Du kan bl.a. prøve: 

• Mega Bord 

• Robot 

• Mini- og Midi borde 

• Sukiru 

• Tage et klubbillede i vores MySelfie foto zone! 

• Og meget mere… 
 
 
 

Kun for sjov! – Ryger du ud af din række? Så se her! 
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Singler - lørdag 

RÆKKE INDSKRIVNING STARTTID 

Drenge A 14:00 14:30 

Pige A 13:30 14:00 

Drenge B 14:00 14:30 

Pige B 13:30 14:00 

Drenge C 14:00 14:30 

Drenge D 14:00 14:30 

Puslinge drenge A / 

Puslinge drenge B 
8:30 9:00 

Puslinge drenge C 8:30 9:00 

Puslinge drenge D 8:30 9:00 

Puslinge piger 8:30 9:00 

 

Doubler - lørdag 

RÆKKE INDSKRIVNING STARTTID 

Drenge A 11:00 11:30 

Drenge B 11:30 12:00 

Pige B 11:00 11:30 

Drenge C 11:00 11:30 

Drenge D 11:00 11:30 

Puslinge drenge A / 

Puslinge drenge B / 

Puslinge piger 

11:00 11:30 

Puslinge drenge D 12:30 13:00 

Mixed drenge/pige 8:30 9:00 

Mixed puslinge 12:30 13:00 

 

Singler - søndag 

RÆKKE INDSKRIVNING STARTTID 

Herre junior A 8:30 9:00 

Dame junior A 8:30 9:00 

Herre junior B 8:30 9:00 

Herre junior C 8:30 9:00 

Herre junior D 8:30 9:00 

Yngre drenge A 14:00 14:30 

Yngre pige A 13:30 14:00 

Yngre drenge B 14:30 15:00 

Yngre pige B 14:00 14:30 

Yngre drenge C 14:00 14:30 

Yngre drenge D 14:00 14:30 
 

STARTTIDER 
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Doubler - søndag 

RÆKKE INDSKRIVNING STARTTID 

Herre junior A 12:00 12:30 

Dame junior A 12:00 12:30 

Herre junior B 12:30 13:00 

Herre junior C 12:00 12:30 

Herre junior D 12:00 12:30 

Yngre drenge A 12:00 12:30 

Yngre drenge B 11:30 12:00 

Yngre drenge C 11:00 11:30 

Yngre drenge D 11:00 11:30 

Mixed junior 14:30 15:00 

Mixed yngre 8:30 9:00 

 
 
 

EFTERTILMELDING 
 
Alle stævnets rækker indeholder et antal eftertilmeldingspladser. 
 
Disse kan kun besættes ved fysisk fremmøde på selve stævnedagen senest 30 minutter før rækkens 
start. 
 
Deltagelse på eftertilmeldingsplads sker efter spillerens ratingtal pr. 07-01-2022. 
 
Betaling af startgebyr for eftertilmeldingspladser sker på stævnedagen direkte til stævneledelsen gennem 
MobilePay. Alternativt kan der sendes en faktura til klubben efter stævnets afslutning. 
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