
danmarks-
mesterskaberne

for old girls og veteraner

bellevUeHallerne
vestre strandallé 170, 8240 risskov

sØndag 15. aPril 2018
(samme sted som holdturneringens 3. dt-runde) 

KlasseInddelInger:
sIngler:  Old Girls 33
Veteran Girls 40, 50, 60, 65, 70, 75
Vet. Boys 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80
dOUBler:  Old Girls 33
Veteran Girls 40, 50, 60, 65, 70, 75
Vet. Boys 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 
MIxeddOUBler:
Veteran Mixed 33/40, 50, 60, 70

KOndITIOner:
For at kunne deltage ved DM Old 
Girls og Veteran skal man være 
dansk statsborger.
Deltagelse kan ske fra det kalen-
derår, hvor spilleren opnår den 
krævede alder = senest 31.12.xx
Old Girls damer (33 år) - født 1977-
1985
Veteraner 40 år - 1969-1978
Veteraner 50 år - 1959-1968
Veteraner 60 år - 1954-1958
Veteraner 65 år - 1949-1953
Veteraner 70 år - 1944-1948
Veteraner 75 år - 1939-1943
Veteraner 80 år - født 1938 el. tidl.
Spillerne må deltage i 1 single, 1 
double og 1 mixed double række. 
Spillerne SKAL deltage i den single-
række, den pågældende spiller til-
hører aldersmæssigt, samt i den
double-række, som parrets yng-
ste spiller tilhører.
En damespillere kan vælge at delta-
ge i en herrerække i stedet for da-
merækken.
Der spilles bedst á 5 sæt i alle kam-
pe.
Veteran-DM afvikles i singleræk-
kerne med indledende puljer á for-
trinsvist 4 spillere, hvorfra nr. 1 og 
2 spiller videre om DM. Nr. 3 og 4 
er ude. 
Slutspillet om DM samt alle double-
rækkerne spilles efter CUP-sys-
temet. 
Der spilles dog i een pulje, så-
fremt deltagerantaller af anmeld-
te spillere er 5 eller derunder.
Rækken gennemføres uanset an-
tallet af anmeldte spillere, hvorfor 
man kun kan deltage i den række 
man tilhører.

præMIer:
Ved DM uddeles normalt 4 medal-
jer (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 tilstede
i hallen for at få sin medalje ud-
leveret (også selvom man er me-
ster uden kamp).
Deltager man ikke i medaljeover-
rækkelsen, skal man meddele ar-
rangøren, hvor medaljen skal afle-
veres, da rettigheden hertil ellers 
bortfalder.

TIlMeldIng:
Skal ske via www.bordtennisportalen.dk og 
senest fredag 23. marts 2018.

sTarTpenge:
 Single: kr. 100
 Double: Kr. 75 pr. spiller.
Der opkræves kr. 10 pr. rækketilmelding i mi-
crogebyr.

lOdTræKnIng:
Foretages fredag 6. april 2018, ud fra ra-
tinglisten pr. 5. april 2018, dog med hensynta-
gen til sidste års finaledeltagere.

prOgraM:
Offentliggøres på DBTU’s hjemmeside senest 
torsdag 12. april 2018.

OVernaTnIng Og dM-FesTen:
Løsblad udsendes sammen med denne ind-
bydelse og lægges samlet på DBTU’s hjemme-
side.
Overnatning bestilles direkte hos hotel eller 
vandrehjem.
Festen afholdes lørdag 14. april 2018 i: 
BTK Sisu/MBK’s lokaler, 
Nr. Boulevard 1, 8000 Århus C,   
kl. 19.45 til kl. 01.00.  
NB! Max 130 deltagere (betaling = først til mølle).
 19.00 dørene åbnes
 19.45-21.15 spisning
 ca. 20.15-20.45 Medaljeoverrækkelser
 21.30-00.30 Musik: punkt 22  

OplYsnInger / Sisu/MBK:
Jens-Erik Linde på telefon 28705731
eller e.mail:  linde@sport.dk 


