SENIOR DM 2022
STÆVNEINFORMATION:
Senior DM 2022 spilles i to kvalifikationsstævner i Hillerød til
Pinse Cup mandag den 6. juni 2022 og Aarhus til Sisu/MBK
stævne den 15. og 16. oktober 2022. Vi afslutter med et DMfinalestævne i Roskilde den 20., 21. og 22. december 2022.
Det er muligt at deltage i begge kvalifikationsstævner.
DM-kvalifikationen er åben for dame elite, herre elite og
klasse 1 spillere dvs. +2100 herrer og +1500 damer. Der
forhåndsseedes 8 herrer og 8 damer i single direkte til DMfinalestævnet i Roskilde. Til DM-kvalifikationen i Hillerød og
Aarhus spilles der hvert sted om 4 pladser i hhv. dame og
herre single.
Reserver: Ved afbud har landstræneren et wild card. Hvis
landstræneren ikke bruger sit wild card, eller der er to eller
flere afbud, er det hhv. nr. 5, 6 osv. fra DM-kvalifikationen i
Aarhus, der giver adgang til DM-finalestævnet.
Double- og mixdoublerækker spiller ikke DM-kvalifikation.
Der er plads til 16 par i alle tre doublerækker. Hvis der er
tilmeldt mere end 16 par i rækkerne, bliver det de 16 par
med det samlede højeste ratingtal.
Til DM-finalestævnet spilles der tirsdag den 20. december
2022 double og mixdouble frem til semifinalerne på fire
borde.
I dame og herre single spilles der onsdag den 21. december
2022 1/8 finaler og kvartfinaler samt semifinaler i double og
mixdouble på fire borde.
På finaledagen spilles der finaler i mixdouble og double samt
semifinaler og finaler i single på 2 borde.

SPILLEFORM:
Der spilles i singlerækkerne bedst af 5 sæt i DMkvalifikationen og til DM-finalestævnet frem til semifinalerne.
I semifinaler og finaler i single spilles der bedst af 7 sæt.
I double og mixdouble spilles der bedst af 5 sæt.
Til DM-kvalifikationen spilles der i puljer af 3 eller 4 spillere.
Puljevinderen går derefter videre i cup system. Kampene
tæller på Bordtennis Danmarks ratingliste.

TILMELDING:
Tilmelding til DM-kvalifikationsstævnet i Hillerød skal ske
senest den 24. maj 2022. Det er ratingtallet pr. 29. april 2022,
der afgør, om man er spilleberettiget. For at deltage skal man
have dansk statsborgerskab. Der skal være løst licens inden
tilmeldingen.
Tilmelding til DM-kvalifikationsstævnet i Aarhus skal ske
senest den 1. oktober 2022. Det er ratinglisten pr. 16.
september 2022, der afgør, om man er spilleberettiget.
Tilmelding til finalestævnet i double og mixdouble skal ske
senest 5. december 2022. Det er ratinglisten pr. 11 november 2022, der afgør, om man er spilleberettiget.

De seedede spillere i både herre og dame single skal tilmelde
sig DM via portalen senest 5. december 2022.

STARTGEBYR:
Single 250 kr. Double 250 kr. Betalingen foregår via
bordtennisportalen, mikrogebyr på 11 kr. pr. rækketilmelding tillægges ovennævnte startgebyr.

LODTRÆKNING:
Lodtrækning til puljerne i DM-kvalifikationen foregår hhv. søndag
den 5. juni 2022, fredag den 14. oktober 2022 og til single, double
og mixdouble til DM-finalestævnet mandag den 19. december
2022.

SEEDNING:
Seedet i herre single: De første fire er seedet på baggrund af
verdens ranglisteplacering. De øvrige spillere er seedet på
baggrund af den aktuelle danske ratingliste pr. 29. april 2022.
Jonathan Groth
Anders Lind
Tobias Rasmussen
Patrick Skarsholm
Michael Maze
Thor B. Christensen
Allan Bentsen
Mikkel Hindersson

Roskilde
Brønshøj
Hvidovre
Hillerød
Roskilde
Herlev
Roskilde
Roskilde

Seedet i dame single: Spillerne er seedet på baggrund af verdens
ranglisteplacering og/eller den aktuelle danske ratingliste pr. 29.
april 2022.
Mie Skov
Stefanie Christensen
Mie Binderup Jakobsen
Sophie Walløe
Pernille Agerholm
Sabine Borre Larsen
Jocefina Haagensen
Izabell Nørlem

Hillerød
Skensved
Sisu/MBK
Virum
Viby
Herlev
Hvidovre
Hvidovre

BORDE & BOLDE:
Der spilles med Butterfly bolde på Stiga borde i Hillerød.

TIDSPLAN & PROGRAM:
Tidsplan & program offentliggøres på www.bordtennisdanmark.dk
ca. en uge inden det enkelte stævne.

SPILLESTED:
Hillerød: Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.
Aarhus: Brabrand Hallen, Engdalsvej 61, 8220 Brabrand.
Roskilde: Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Til DM-kvalifikationen i Hillerød: Thomas Hjermind
Til DM-kvalifikationen i Aarhus: Påsættes senere
Til DM-finalestævnet i Roskilde: Påsættes senere

STÆVNELEDELSE:
Stævneledelse i Hillerød: Torsten Sejr, 2rsten@gmail.com

