
Danmarksmesterskaberne
for OLD GIRLS og VETERANER

AMAGERHALLEN
Løjtegårdsvej 62-64, 2770 Kastrup

Søndag 3. april 2016
(Samme sted som 3. runde for holdturneringen)

KLASSEINDDELINGER
Singler:
Old Girls 35, Veteran Girls 40, 50, 60, 65, 70, 75
år
Veteran Boys 40, 50, 60, 65, 70, 75 og 80 år.
Doubler:
Old Girls 35, Veteran Girls 40, 50, 60, 65, 70, 75
år
Veteran Boys 40, 50, 60, 65, 70, 75 og 80 år.
Veteran Mixed 40, 50, 60 og 70 år.
KONDITIONER
For at kunne deltage i Old Girls og Veteran DM
skal man være Dansk Statsborger.
Deltagelse kan ske fra det kalenderår, hvor
spilleren opnår eller har opnået den krævede
alder:
Old Girls damer (35 år) - født senest 31.12.1981
Veteraner 40 år - født 1967-1976
Veteraner 50 år - født 1957-1966
Veteraner 60 år - født 1952-1956
Veteraner 65 år - født 1947-1951
Veteraner 70 år - født 1942-1946
Veteraner 75 år - født 1937-1941
Veteraner 80 år - født 1936 og tidligere.
Spillere må deltage i 1 single, 1 double samt 1
mixed double række. Spillerne skal deltage i den
singlerække pågældende tilhører aldersmæssigt
samt i den doublerække som parrets yngste
spiller tilhører. En damespiller må vælge om hun
vil deltage i herrerækkerne i stedet for
damerækkerne.
Der spilles bedst á 5 sæt i alle kampe.
Veteran-DM afvikles i singlerækkerne med
indledende puljer á 4 spillere (så vidt det er
muligt), hvorfra nr. 1 og 2 spiller videre om DM.
Nr. 3 og 4 er ude. Slutspillet om DM samt alle
doublerækkerne spilles efter CUP-systemet.
Dog spilles der i én pulje, såfremt
deltagerantallet er 5 eller derunder.
Rækken gennemføres uanset antallet af
anmeldte spillere, hvorfor man kun kan deltage i
den række, man tilhører.

PRÆMIER
Ved DM uddeles normalt 4 sæt medaljer (begge
tabende semi-finalister tildeles bronze). Ved
tilmelding af 5 spillere/par eller derunder tildeles
der kun guld, sølv og bronze, da der spilles alle
mod alle.
Bemærk: Man skal være til stede i hallen for at
få sin medalje udleveret (også selvom man er
mester uden kamp). - Deltager man ikke i
medaljeoverrækkelsen, skal man meddele
arrangøren, hvor medaljen skal afleveres, da
forpligtelsen ellers bortfalder.
TILMELDING
Skal ske via www.bordtennisportalen.dk og
senest torsdag den 17. marts 2016.
STARTPENGE
Under 60 år:
Single: kr. 125 - Double: kr. 60 pr. spiller.
Over 60 år:
Single: kr. 100 - Double: kr. 50 pr. spiller.
Derudover opkræves 10 kr. pr. rækketilmelding i
mikrogebyr.
LODTRÆKNING
Foretages mandag den 21. marts 2016, ud fra
ratinglisten fra torsdag den 17. marts 2016, dog
med hensyntagen til sidste års finaledeltagere.
PROGRAM
Offentliggøres senest onsdag den 30. marts
2016 på DBTU’s hjemmeside
OVERNATNING & DM-festen
Folder udsendes separat.
OPLYSNINGER
Amager Btk
v/Jesper Edelbo joe@pwc.dk eller tlf. 21416030.
Københavns Btk
v/Mai Jensen maiogfrank@hotmail.com eller tlf.
28267958.
Brønshøj Bordtennis
v/Mads Schiellerup Mads.Schiellerup@ofir.dk
eller tlf. 28453614


