
Bornholms Bordtennis indbyder hermed til: 

BM I BORDTENNIS
Lørdag den 14. og søndag den 15. januar 2023 i Hasle Hallen

KLASSEINDDELING OG SPILLEDAGE:

Lørdag:

BLOK 1 kl. 10.00
Puslinge single 
Yngre Drenge single
Drenge single
Pige single
Herre Junior single 
Ungdoms double
Veteran 40 single A rating fra 1450 og op efter
Veteran 40 single B rating op til 1449

BLOK 2 kl. 14.00
Veteran 60+ herrer og Damer 
(Efter tilmelding opdeles der i rækker efter styrke)

Søndag:

BLOK 1 kl. 9.00
Kl. 1 single + double    
Kl. 3 single + double 

BLOK 2 kl. 13.00 
Kl. 2 single + double 
Dame single 
(Rækken spilles KUN ved mindst 4 deltagere)

CONDITIONER: 
I alle ungdomssinglerækker med 8 tilmeldinger eller derover spilles der B-slutspil!

SPILLEFORM:
I alle singlerækker vil der som udgangspunkt være 4 spillere i hver pulje, hvor der tages klubhensyn. Der foretages 
seedning i alle rækker. Her spilles der i puljer á min. 4 spillere hvor nr. 1 og 2 går videre til cup-systemet. I alle 
doublerækker spilles der efter cup-systemet. I Herre klasse 1 single spilles bedst af 5 sæt i puljer og bedst af 7 sæt i cup-
turneringen. Øvrige rækker spilles bedst af 5 sæt, undtagen 60+ rækken, som spilles bedst af 3 sæt. Bemærk, at 
Lørdag må der spilles i 2 singlerækker og 1 doublerække. Søndag må der spilles i 1 singlerække 
pr. blok, samt 1 doublerække. Stævneledelsen forbeholder sig retten til at slå rækker sammen ved manglende 
tilmelding og ligeledes ændre på evt. tidspunkter for rækkerne.
OBS: Vi gør opmærksom på, at det KUN er tilladt og spille i lange benklæder, hvis man er 60+ spiller eller har et 
fysisk handicap. ALLE andre skal spille i shorts. Desuden må man IKKE spille i hvid påklædning.

ANMELDELSE:
Skal ske senest Fredag den 30. december 2022 via BORDTENNISPORTALEN. 
Ratingopdatering: Det er den nyeste opdatering der er gældende. 
OBS: Klubberne opfordres til at give ALLE spillere besked om stævnet i god tid, så vi kan få et godt BM med så 
mange deltagere som muligt!

STARTPENGE: Senior singler Kr. 105 + 11
Senior doubler Kr. 80 + 11
Ungdoms singler Kr. 50 + 11
Ungdoms doubler Kr. 50 + 11
60+ Kr. 75 + 11
Drive-in  Dette er muligt, og koster ikke ekstra

              
LDTRÆKNING: Foretages 30 min.  før rækken startes. 

Bemærk: Ratingopdatering: Det er den nyeste der er gældende 

DRIVE-IN: Der vil i de forskellige rækker være enkelte drive-in pladser. 

PRÆMIER: Der uddeles medaljer, og i nogle rækker vandrepokaler.

KIOSK: Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl, og vand i hallen. 

OPLYSNINGER: Kan rettes til Finn Jørgensen, tlf. 20 27 11 49 – E-mail: finn.bordtennis@mail.tele.dk eller
Kenny Jensen, tlf. 23 64 01 67 – E-mail: kennyjensen535@gmail.com


