
DMA Cup – 2022
Vi indbyder til stævne d. 3.-4. september 2022
Dansborghallen, Sollentuna Alle 2, 2650 Hvidovre

LØRDAG: BLOK 1 - start kl. 09.00-13.00 (Maks 80)
Herre Klasse 4 – (Maks 1699 rating)
Herre Klasse 6 – (Maks 1299 rating)
Junior B – (Maks 1949 rating)
Drenge D – (Maks 949 rating)
Yngre Drenge B – (Maks 1124 rating)
Puslinge – Starttal (Primært nye spillere)

SØNDAG: BLOK 1 – start kl. 09.00-13.00 (Maks 80)
Herre Klasse 1 – (Maks 2399 rating)
Herre Klasse 3 – (Maks 1899 rating)
Junior D – (Maks 1149 rating)
Drenge B – (Maks 1399 rating)
Yngre Drenge – Starttal (Primært nye spillere)
Puslinge C – (Maks 899 rating)

LØRDAG: BLOK 2 – start ca. 13.30-17.30 (Maks 80)
Herre Klasse 5 – (Maks 1499 rating)
Herre Klasse 7 – (Maks 1099 rating)
Junior C – (Maks 1549 rating)
Drenge E – (Maks 874 rating)
Yngre Drenge C – (Maks 949 rating)
Puslinge D – (Maks 849 rating)
Åben A – (1500-2099 rating)

SØNDAG: BLOK 2 – start ca. 13.30-17.30 (Maks 80)
Herre Klasse 2 – (Maks 2099 rating)
Junior – E                                                     (Maks 949 rating)
Drenge C – (Maks 1074 rating)
Yngre Drenge D – (Maks 899 rating)
Puslinge B – (Maks 999 rating)
Åben B – (Maks 1499 rating)

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

KONDITIONER. Alle kampresultater indgår i BTDK´s ratingsystem. Rating opdateringen d. 19. august 2022 er
afgørende for deltagelse i rækkerne ● Deltagere må deltage i én række pr. blok ● For at undgå forsinkelser er der
deltagere maksimum på i alt 80 i hver blok ● Ungdomsspillere kan IKKE deltage i Herre Klasse 3, 4, 5, 6 og 7. Dog kan
junior spillere (født til og med 2007) deltage i Herre Klasse 3 ● I alle ungdomsrækker vil der være både A- og B-slutspil
● I Senior og Åben rækker spilles der så vidt muligt i 4-mands puljer ● Åben A og B er for både ungdom og senior
● Find aldersklasser og rating intervaller her:
https://bordtennisdanmark.dk/om-btdk/regler-skemaer-og-vejledninger/staevneraekkernes-rating-intervaller/

Der inviteres igen til startrække for nye spillere i Puslinge og Yngre Drenge! På Bordtennisportalen tilmeldes
årgangen i ”Alle”. Rækken er forbeholdt nye spillere samt spillere, som fortsat er på starttallet.

STARTPENGE: DKK 115,00 pr. singlerække + DKK 11,00 i mikro gebyr til BTDK. Betaling skal ske ved tilmelding på
www.bordtennisportalen.dk. Drive-in pladser koster startgebyr + DKK 25,00 pr. række.

TILMELDING: På bordtennisportalen senest søndag d. 28. august 2022.
Tilmeldinger modtaget pr. mail til (victor.hvidovrebtk@gmail.com) vil efter denne dato være at betragte som drive-in,
hvorfor der ikke kan forventes deltagelse i de ønskede rækker og drive-in gebyr vil blive påregnet - Tilmeldingen er
bindende og kan ikke refunderes efter sidste frist.

LODTRÆKNING OG DRIVE-IN: Lodtrækning foretages ca. 20 min. før start af den enkelte række. Afhængigt af
antallet af ordinære tilmeldinger kan der være drive-in pladser i nogle rækker. Tilmelding til disse samt betaling skal ske
senest 45 min. før rækkens starttidspunkt.

Stævneledelsen forbeholder sig retten til at fjerne tilmeldte spillere, som ikke senest 30 minutter før
rækkens start har meldt sin ankomst eller meddelt om forsinkelse.

PRÆMIER: Der er pokaler i ungdomsrækkerne samt vin/brugsgenstande i senior- og åbenrækkerne. I B-slutspillet er der
medaljer.

MAD OG DRIKKE: Der vil være mulighed at købe snacks, toast og drikkevarer mm. under stævnet.

OPLYSNINGER: Spørgsmål besvares af Victor Lynge (2835 3049/ victor.hvidovrebtk@gmail.com). Indbydelsen og
den foreløbige deltagerliste kan hentes på www.hvidovrebordtennis.dk ● BTEX besøger stævnet med en stand.
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