PENTHOUSE INTERNATIONAL OPEN 2016
PRAKTISK INFORMATION

PRÆMIER
Herre Elite: 1. plads kr. 10.000,- 2. plads kr. 5.000,- 3. plads kr. 3.500,- 4. plads kr. 1.500,Dame Elite: 1. plads kr. 3.000,- 2. plads kr. 1.500,- 3. plads kr. 1.000,- 4. plads kr. 500,U21 Elite: 1. plads kr. 3.000,- 2. plads kr. 1.500,- 3. plads kr. 1.000,- 4. plads kr. 500,Veteran 40+: 1. plads kr. 1500,-, 2. plads kr. 500,Veteran 50+: 1. plads kr. 1500,-, 2. plads kr. 500,CPH PING PONG OPEN: 1. plads kr. 1.000,- Nr. 1-4 kvalificerer sig direkte til DM-finalen
i ping pong d. 17. december i Remisen, hvor der også kæmpes om 2 billetter
til VM i London 2017
I andre rækker er der pokaler, gavekort, brugsgenstande, vin eller lign. til de 4 bedst
placerede i ræk-ken
Nr. 1 og 2 i Klasse 1 og 2 samt vinderne af Klasse 3-4-5 samt Veteran 40+ og 50+ vinder
derudover et wildcard til invitationsturneringen Penthouse Cup 2017
i København d. 10. juni 2017
Fairplay-pris lørdag og søndag til en spiller, som har udvist særlig fairplay ved bordet
Vandrepokal til den mest vindende klub ved stævnet.

KONDITIONER
Dame Elite og U21 Elite afvikles som cupturnering. I Herre Elite er de 20 højest rangerede
spillere direkte i cupturneringen, mens øvrige
deltagere spiller kvalifikation (3 mandspuljer)
fredag d. 23. september i Grøndal
MultiCenter.

Dette er for at sikre, at alle er med til at
gøre, at egne rækker holder en høj kvalitet/
standard for alle spillere i alle rækker. Ungdomsspillere kan ikke deltage i Klasse 3 til 5.
I et forsøg på at skabe stemning på tilskuerpladserne vil der i elitesektionen blive
spillet dæmpet musik, og en konferencier
vil speake. Deltagerne skal derfor være forberedt på div. forstyrrelser.

Øvrige rækker afvikles som udgangspunkt i
3-5 mandspuljer med efterfølgende cupturnering for nr. 1 og 2 i puljen. I U12-rækken
(er for spillere under 950 point og betegnes på
bordtennisportalen som Yngre Dr. C) er der
Rating opdateringen d. 15. sept. er afgørende
A- og B-slutspil.
for deltagelse i rækkerne. Alle rækker fyldes
op efter princippet om flest ratingpoint. SeedDeltagere må deltage i én række pr. blok.
ning finder sted på baggrund af rating listen
Dog er undtaget CPH PING PONG OPEN.
d. 15. sept. (Herre Elite) og d. 22. sept.
Spillere skal stille op i den række, de hører til i
(øvrige rækker).
forhold til rating og alder for at få adgang til
andre rækker. En drengespiller kan fx ikke stille Indskrivning til de enkelte rækker skal ske
op i Herre Junior eller i en herre række, hvis
senest 30 minutter før rækkestart.
denne ikke også stiller op i sin egen drenge
række, hvor han hører til i forhold til rating
Alle kampresultater med undtagelse af CPH
point.
PING PONG OPEN indgår i DBTU´s rating
system.

RÆKKER*
Fredag

Hr. Elite (kvalifikation max. 36 deltagere), 20 deltagere er direkte videre til cupkampe lørdag.
Start kl. 18.00. Slut kl. 21.00. Puljer med 3, vinderen går vindere til lørdagens cup-kampe.
Spillested: Grøndal MultiCenter, Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Lørdag – blok 1
Hr. Junior Elite

Start 9.00. Finale 14.00. Pulje/cup. 32 delt.

Lørdag – blok 2
Veteran 50+ (fra 1967 eller tidl.)

Start 12.20. Finale 17.00. Pulje/cup. 32 delt.

Veteran 40+ (fra 1977 eller tidl.)

Klasse 3

Yngre Dr. Elite

Hr. Elite

U12-begynder (”yngre dr. C”)

Junior B

Start 9.00. Finale 14.00. Pulje/cup. 32 delt.
Start 9.00. Finale 13.00. Pulje/cup. 16 delt.

Start 9.00. Finale 13.30. Pulje/A- og B-cup.
32 delt.

Start 12.45. Finale 17.45. Pulje/cup. 32 delt.
Start 14.30. Finale 19.00. Cup. 32 delt.

Start 15.15. Finale 19.00. Pulje/cup. 16 delt.

Yngre Dr. B

Start 15.15. Finale 19.00. Pulje/cup. 16 delt.

Lørdag - Blok 2
Drenge Elite

Start 12.00. Finale 19.00. Pulje/cup.
32 delt.

Dame Elite

Start 15.30. Finale 18.30. Cup. 16 delt.

Puslinge A

Start 15.40. Finale 19.00. Pulje/cup. 16 delt.

CPH PING PONG Open: Puljer sættes i gang, når borde er ledige,
samt der er 4 tilmeldte deltagere.
Søndag – blok 3
U21 Elite

Søndag – blok 4
Drenge B

Klasse 2

Puslinge B

Drenge C

Start 9.00. Finale 13.30. Pulje/cup. 16 delt.

U14 piger (årgang 02 og senere, ”Pige A)
Start 11.55. Finale 16.00. Pulje/cup. 8 delt.

Klasse 5

Klasse 1

Dame klasse 1

Klasse 4

Start 9.00. Finale 13.30. Cup. 32 delt.
Start 9.00. Finale 14.30. Pulje/cup. 64 delt.

Start 11.30. Finale 16.00. Pulje/cup. 16 delt.
Start 11.30. Finale 16.30. Pulje/cup. 16 delt.

Start 11.55. Finale 16.30. Pulje/cup. 32 delt.
Start 11.55. Finale 16.00. Pulje/cup. 16 delt.

Start 14.25. Finale 19.30. Pulje/cup. 64 delt.
Start 15.40. Finale 19.30. Pulje/cup. 16 delt.

CPH PING PONG OPEN: Puljer sættes i gang, når borde er ledige.
Cup fra ca. kl. 14.00. Finale ca. kl. 18.30

*Stævneledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker sammen eller aflyse rækker ved for få tilmeldinger.

STARTPENGE
Herre Elite, Dame Elite og U21 Elite: kr. 190,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
CPH PING PONG OPEN: kr. 50 kr.
Øvrige singler: kr. 90,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Betaling for CPH PING PONG OPEN sker på dagen, mens betaling i øvrige rækker skal ske
ved tilmelding på www.bordtennisportalen.dk.
Drive in pladser koster startgebyr + kr. 20,00 pr. række. Der kan betales kontant og via mobilepay.

Om CPH PING PONG OPEN
Stævnet er 2. afdeling af PENTHOUSE PING PONG
TOUR 2016. Alle – både licensspillere og publikum – kan
deltage. Der spilles med stævnearrangørens
sandpapirbat og efter særlige regler:

Puljevinderne går videre til cupkampe, der afvikles om
søndagen. Finalerne afvikles i elitesektionen.

Der spilles bedst af 3 sæt op til 15. point. Hver spiller
kan én gang i hver kamp gå efter ”dobbelt point”. Det
skal meddeles til modstanderen før bolden og kan kun
ske i egen serv og senest ved serverens 12. point.
Vindes bolden, gives der 2 point til serveren, tabes
bolden tabes kun 1 point til modstanderen. Der spilles
til max. 15 point.

De fire bedst placerede danskere er
automatisk kvalificeret til den store DM-finale 2016 i
Remisen d. 17. december 2016.

Der spilles puljekampe hele lørdagen samt søn-dag
formiddag Der foretages ikke seedning. Puljerne
dannes ved lodtrækning blandt de tilmeldte forud for
hver runde, eller hver gang der er et bord ledigt og fire
tilmeldinger.

Rejse, ophold samt pengepræmien er
sponsoreret af Penthouse, så deltagerne kan komme
godt derover og repræsentere
Danmark ved denne kæmpe begivenhed.

Man kan deltage flere gange i indledende puljer.
Hvis man deltager i andre stævnerækker, skal man
have afviklet sine kampe i en blok for at være med.

Vinderen præmieres med kr. 1.000,-

Fra DM går de 2 bedste videre til World Championship
of Ping Pong 2017 i London
d. 28. og 29. januar 2017.

Til VM i London er der ca. 1 million danske kroner i
pengepræmier og vinderen alene modtager ca. Dkr.
200.000,-.

SPILLESTED

Valby-Hallen, Julius Andersen Vej 3, 2450 København SV. (d. 24. og 25. sept.)
Grøndal MultiCenter, Hvidkildevej 64, 2400 København NV. (Kvalifikation til Herre Elite d. 23. sept.)

TILMELDING

Tilmelding via www.bordtennisportalen.dk
senest torsdag d. 15. september 2016.
Udenlandske spillere (uden DBTU-licens) skal tilmelde
sig pr. mail til (schiellerup.mads@gmail.com).
Tilmeldinger modtaget pr. mail efter d. 15. september
betragtes som drive-in, hvorfor der ikke kan påregnes
plads i de ønskede rækker.
Tilmelding er bindende. Startpenge
refunderes ikke efter d. 15. september 2016.
Tilmelding til CPH PING PONG OPEN kan ske løbende
på selve dagen.

DRIVE IN

Drive in pladser er som udgangspunkt muligt i alle
rækker, så længe der er er ledige pladser efter den
ordinære tilmeldingsfrist. Forhåndstilmelding til drive-in
pladser kan ske ved e-mail til:
schiellerup.mads@gmail.com. Tilmelding og betaling
skal her ske senest 30 min. før rækkens start.

LODTRÆKNING

Lodtrækning sker en ½ time før rækkestart ved hjælp
af TTC.

PROGRAM

Oversigt over kvalifikationspuljer i Herre Elite og de 20
spillere, der er direkte i cupturner-igen, er på stævnehjemmesiden fredag d. 16. september. Deltageroversigt og tidsplan er på stævnehjemmesiden 5 dage før
stævnet.

MAD OG DRIKKE

STÆVNEHJEMMESIDE OG MERE INFO

Der vil være mulighed for at købe frugt, snacks, sandwich, toast og drikkevarer mm. under stævnet.

www.kbhbordtennis.dk/penthouseinternationalopen.

OVERNATNING
Mere information følger på
stævnehjemmesiden i august.

Spørgsmål besvares af Mads Schiellerup
(+45 2845 3614 / schiellerup.mads@gmail.com).

