
 

STÆVNEINFORMATION:
Senior DM vil blive spillet fra fredag den 24. marts til søndag den 26. marts 2023.
Turneringen er åben for herre og dame elite samt klasse 1 spillere. Stævnet afvikles i
stævneprogrammet TTC.

SPILLEFORM:
I single spilles der bedst af syv sæt - også i kvalifikationskampene.
I double spilles der bedst af fem sæt.

STARTGEBYR:
Single: 250 kr. ekskl. mikrogebyret på 11 kr.
Double: 250 kr. pr. par. ekskl. mikrogebyret på 11 kr.
Tilmelding og betaling foregår via BordtennisPortalen.

TILMELDING:
Alle deltagende spillere skal være danske statsborgere. Statsborgerskabet skal kunne
dokumenteres med dansk pas eller andet tilsvarende juridisk gyldigt dokument.
Yderligere skal alle spillere have et gyldigt medlemskab hos en dansk klub under BTDK
samt have en gyldig A-spillerlicens hos BTDK.

Tilmelding skal være foretaget senest onsdag den 8. marts 2023 på
www.bordtennisportalen.dk. 
Det er ratingopdateringen pr. 3. marts 2023, der afgør, om man er berettiget til
deltagelse.
Ratingkravene er 2100+ for herrer og 1500+ damer.
OBS: Der kan maksimalt deltage 72 spillere i herresinglen og 32 spillere i damesinglen.

Kvindelige spillere må ikke deltage i herrerækker, og mandlige spillere må ikke deltage i
damerækker.

OBS: Efter tilmeldingsfristens udløb er det IKKE muligt at få sine penge retur.

SEEDNING:
Hovedturnering: Der seedes 16 spillere direkte til hovedturneringen.
Kvalturnering: Der seedes 1 spiller i hver kvalifikationspulje. De øvrige spillere inddeles
efter lodtrækning med klubhensyn.
Double: Sammenlagt ratingtal.

Der seedes efter ratinglisten pr. 17. marts 2023.

Frokostbuffet: 110 kr.
Aftenbuffet: 130 kr.
Øl og vand: 20 kr.

LODTRÆKNING:
Lodtrækning til puljerne i single og double foregår fredag den 24. marts 2023.
Lodtrækningen blandt de seedede til hovedturneringen i single foregår i ugen op til
DM.

PRÆMIER:
Vinderne modtager en DIF mesterskabsmedalje samt BTDKs guldmedalje. Derudover
uddeles én sølvmedalje og to bronzemedaljer til de to tabende spillere fra
semifinalerne.

Alle medaljetagere skal møde frem til præmieoverrækkelsen. Medaljetagerne skal
være iklædt idrætstøj. 
Udeblivelse fra medaljeoverrækkelse ved DM koster 250 kr. pr. spiller.

BORDE & BOLDE:
Der spilles med 3-stjernede hvide ITTF godkendte Butterfly bolde og på Butterfly
borde.

TIDSPLAN & PROGRAM:
Tidsplanen og programmet offentliggøres på www.bordtennisdanmark.dk senest en
uge før afviklingen.

SPILLESTED:
Gladsaxe Idrætshaller, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Øvrige praktiske oplysninger kan ses på www.gbtk.org

FORPLEJNING:
Må bestilles senest den 18. marts 2023 til Lars Høgsberg på lars@hoegsberg.com.

STÆVNELEDELSE:
Lars Høgsberg, 26 17 10 39,  lars@hoegsberg.com
Rune Risgaard, 23 34 73 14, ruri@bordtennisdanmark.dk
Pernille Eskebo, 28 38 89 92, pernille@eskebo.dk
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