
 

 
JUBILÆUMJUBILÆUMJUBILÆUM

 

 

 

 

 
 

 

 ÅRÅRÅR

2 0 2 32 0 2 32 0 2 3

 808080

PRÆMIER
Der uddeles placeringspræmier til alle spillere samt placeringsmedaljer
til nr. 1-3 i hver række.

TILMELDING
250 kr. ekskl. mikrogebyret på 11 kr. De inviterede spillere skal
tilmelde sig via www.bordtennisportalen.dk senest d. 26. februar 2022.

AFBUD
Ønsker de inviterede spillere ikke at deltage i Kids Masters, så bedes de
melde afbud til ebn@bordtennisdanmark.dk hurtigst muligt. Er der én
eller flere inviterede spillere, som ikke tilmelder sig, så går pladserne
til den eller de første spillere på reservelisten.

Hvis der meldes afbud så tæt på starten af Kids Masters, at Bordtennis
Danmarks sekretariat ikke kan nå at modtage afbuddet, bedes afbuddet
blive meddelt direkte til Lars-Henrik Sloth på lhsloth@post.tele.dk.

LODTRÆKNING OG SEEDNING
Lodtrækningen foretages torsdag den 19. januar 2023.
Spillerne seedes og fordeles ud fra ranglisten pr. 6. januar 2023. 
Der anvendes snake-system med klubhensyn.

Hvis to spillere har samme ratingtal, er det den spiller, der har spillet
flest kampe i denne sæson, som tæller med på ratinglisten, som skal
seedes øverst. Hvis der fortsat er lighed, afgøres rækkefølgen af
spillerne ved lodtrækning, som foretages af Bordtennis Danmark.

BORDE & BOLDE
Der spilles på godkendte blå turneringsborde og med hvide 3*
butterflybolde.

SPILLESTED
Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.

PROGRAM
Programmet vil være tilgængeligt på www.bordtennisdanmark.dk i ugen
op til stævnet.

INFORMATIONER
Du kan finde alle relevante informationer i Bordtennis Danmarks
aktivitetskalender her: www.bordtennisdanmark.dk/kalender/kids-
masters/

KONTAKT
Vedrørende spørgsmål kontakt Lars-Henrik Sloth på
lhsloth@post.tele.dk.

- En del af et sundt fællesskab

 

 
GENERELT
Bordtennis Danmark inviterer til Kids Masters 2023 lørdag den 21. og søndag den
22. januar 2023, hvor der spilles 3 singlerækker; Drenge 1, Drenge 2 og Piger.
Kids Masters afvikles efter Bordtennis Danmarks stævne- og ratingreglement.

DELTAGERANTAL
Drenge 1                      32 deltagere
Drenge 2                      32 deltagere
Piger                             10-20 deltagere

DELTAGERNE
Bordtennis Danmark inviterer på baggrund af ranglisten pr. 9. december
alle yngre drenge med minimum 900 rating samt alle puslinge drenge med
minimum 850 i rating til at være med i Drenge 1 og Drenge 2. De bedste yngre
drenge deltager formentlig i Youth Masters. Derfor er deltagerne i Drenge 1 de 32
efterfølgende spillere. Puslingespillerne kan selv vælge, om de vil deltage i Drenge
1 eller 2. Dog afhængigt af ratingtal. 

I Piger inviteres piger, yngre piger og puslinge piger, der ikke er inviteret til Youth
Masters. Der inviteres kun spillere, der har et højere ratingtal end starttallet.

Der inviteres kun spillere, der på udtagelsesdagen har spillet mindst 8 kampe, som
tæller med på ratinglisten i denne sæson. En klub kan søge om dispensation fra
reglen, hvis sportslige hensyn taler herfor.

Offentliggørelsen af de inviterede spillere vil ske i løbet af fredag den 9. december
2022 - samme dag som ranglisten opdateres. Navnene offentliggøres på
www.bordtennisdanmark.dk.

KONDITIONER
Alle spillere, der har licens i en dansk klub, kan deltage i Kids Masters.
Dog er der et deltagermaksimum på 20 piger og 64 drenge. Spillere, der ikke
opfylder Bordtennis Danmarks kriterier for antal spillede kampe og ratingtal, har
mulighed for at søge om deltagelse (dispensation). Det forventes, at der vil være
frie pladser for både drenge og piger.

Ansøgning om dispensation skal være hos Bordtennis Danmark senest fredag den 2.
december 2022. Ansøgning om dispensation skal sendes pr. mail til
lhsloth@post.tele.dk.

SPILLEFORM
Pigerækken afvikles, afhængigt af antal deltagere, enten som 1 eller 2 store puljer.
Det tilstræbes, at alle spillere i løbet af turneringen får 10-14 kampe. 

Drengerækkerne afvikles i 4 indledende puljer med 8 spillere i hver. 
Herfra går alle videre til mellempuljer med 5-6 spillere. Til slut afvikles der
placeringspuljer med 3-5 spillere. Målet er, at alle får 14 kampe i løbet af
weekenden.

Afhængigt af det endelige deltagerantal kan der ske tilpasninger.
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