FREDERIKSBORGCENTRET
HILLERØD
4. OG 5. MAJ 2019
DMungdom2019.dk
RÆKKER

RATINGTAL FOR DM DELTAGELSE

Der spilles single, double og mixeddouble i
følgende rækker:

ALDERSGRUPPE

•
•
•
•

Dame og Herre U21
Dame og Herre Junior
Pige og Drenge
Yngre Pige og Yngre Drenge

U21
Junior
Pige / Drenge
Yngre Pige / Yngre Drenge

PIGE/DAME DRENGE/HERRE

1300
1100
900
900

2100
1950
1550
1200

Ratingtal ved ratingopdateringen den 4. april er afgørende.

KONDITIONER

TILMELDING OG BETALING

•

Tilmelding og betaling skal ske senest fredag
den 12. april via www.bordtennisportalen.dk.
Alle singler og doubler koster kr. 100,- plus mikrogebyr.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Spillere skal være danske statsborgere og have
licens hos DBTU.
Spillere må deltage i højst to singlerækker,
én doublerække samt én mixeddoublerække.
Spillere må deltage i deres egen aldersklasse samt
aldersklassen over, hvis deres ratingtal berettiger til det.
I double og mix-double kan man deltage i egen række
eller rækken over. Mindst 1 af spillerne i double/mixdouble skal tilhøre den pågældende række rent aldersmæssigt.
Puslingespillere må deltage i Yngre Pige/Yngre Drengerækken samt Pige/Drengerækken, hvis
deres ratingtal berettiger til det.
Pige/Damespillere må ikke deltage i
Drenge/Herrerækker.
Der spilles i indledende puljer i Yngre Pige/Yngre Drengerækken samt Pige/Drengerækken.
Øvrige singlerækker samt doublerækker spilles som rene
cuprækker.
Der spilles på STIGA borde og med
hvide STIGA *** 40+ bolde.
Der foretages batkontrol under stævnet.

OVERNATNING
Overnat på hotel lige ved siden af DM-hallen. Se vores
særlige DM-tilbud på DMungdom2019.dk/overnatning.

LODTRÆKNING OG SEEDNING
Lodtrækningen foretages og offentliggøres torsdag den 2. maj af
DBTU. Seedningen foretages på baggrund af ratingtallet den 25.
april.

SPILLESTED
FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.

SPILLEDAGE
Lørdag afvikles: Indledende puljer drenge, yngre drenge, pige og
yngre piger. 1/32, 1/16 og 1/8-finaler i alle singlerækker. Alle
doublerækker afvikles til og med ¼ finalerne.
Mix-doublerne spilles helt færdig lørdag.
Søndag afvikles: Alle kvartfinaler, semifinaler og finaler i alle
single- og doublerækker.

OVERDOMMERE
Allan Sørensen og Olav Lage er overdommere.

INFO
På DM Ungdoms hjemmeside www.DMungdom2019.dk
offentliggøres programmet og lodtrækningen.

