
 

     Velkommen til Brøndby          

  
 

Vestegnen bordtennis vil gerne byde alle spillere, ledere og tilskuere velkommen til vores åbne 

stævne. 

  

Der skal afvikles mange kampe, og selvom vi har 28 borde til rådighed, er det nødvendigt, at alle 

spillere og ledere hjælper til med at overholde tidsplanen. Der må højest varmes op 2 minutter ved 

bordet inden hver kamp.  

 

Vi vil gøre alt, hvad der overhovedet er muligt for at afviklingen af stævnet kan ske til alles 

tilfredshed. 

 

Samtidigt vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores annoncører, sponsorer samt andre 

samarbejdspartnere og frivillige hjælpere, som gør det muligt at arrangere stævnet. 

 

Stævneledelse 

 

 Preben Larsen (Tlf. 29 63 16 67 / E-mail: preben@greve-btk.dk ) 

 

Spillested 
Brøndby Hallen 

Brøndby Stadion 10 

2605 Brøndby 

Vejledning for afvikling af stævnet 

 

Alle Herre GP-rækker afvikles som rene cuprækker, alle dame/pige GP-rækker afvikles efter nyt 

koncept. I øvrige rækker spilles der i indledende runde i 3-4-5 mandspuljer, hvorfra de 2 bedste går 

videre til cupturneringen.  

 

Ratingtallet på ratingopdateringen den 3. marts 2016 er afgørende, hvilke rækker man kan deltage i. 

 

Lodtrækning i GP-rækkerne: torsdag d. 10. marts 2016. Alle kamptidspunkter og bordnumre i GP-

rækkerne fremgår af programmet. Vi håber, at det gør, at spillerne kan være helt klar og 

velforberedte til deres kampe, når de på forhånd kender spilletidspunkt og bordnummer.  

 

I øvrige rækker foretages lodtrækning ca. 30 minutter inden starten af de enkelte rækker.  

 

Spillere i GP-rækkerne skal melde afbud, hvis de alligevel ikke kan 

deltage. I alle øvrige rækker skal alle spillere melde deres ankomst 

senest 30 minutter inden rækkestart på stævnedagen.  
 

Hvis en af de fire øverst seedede i en GP-række alligevel ikke stiller til start, vil den 5. seedede 

overtage denne spillers plads, men der vil ikke blive foretaget omlodtrækning.   
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De spillere, der ikke går videre fra puljerne, samt taberne i cupkampene må være forberedt på at 

blive udråbt som dommere til efterfølgende kampe, dog senest 25 min. efter færdigspillet 

pulje/cupkamp. Udebliver en spiller fra dommergerningen kan vedkommende blive udelukket fra 

resten af stævnet. 

 

Rækkefølgen i en pulje afgøres efter DBTU’s stævne- og ratingreglement § 08: 
 

§ 08: Puljeregnskab 
 

1. Vundet kamp giver 2 matchpoint, det gælder også kamp vundet på wo. 

Tabt kamp giver 1 matchpoint. 

Ikke spillet kamp (wo), eller afbrudt kamp giver 0 matchpoint til taberen. 

 

2. Hvis 2 eller flere spillere ender på samme antal matchpoint, afgøres den indbyrdes placering ved 

udelukkende at sammenregne matchpoint mellem disse spillere. 

 

3. Hvis det indbyrdes matchpointtal mellem berørte spillere stadig er lige, beregnes den indbyrdes 

sætkvotient (vundne sæt divideret med tabte sæt). 

 

4. Hvis den indbyrdes sætkvotient mellem de berørte spillere er lige, beregnes den indbyrdes 

boldkvotient (vundne bolde divideret med tabte bolde). 

 

5. Så snart en placering eller flere kan bestemmes ud fra punkt 2-4, fjernes den eller de spillere. De 

øvrige spilleres placering beregnes på ny fra punkt 2. 

 

6. Hvis den ovenstående beregning ikke kan afgøre to eller flere spilleres placering, trækkes der lod. 

Denne lodtrækning foretages af stævneafviklingsprogrammet TTC. 

 

7. Hvis en spiller afbryder en igangværende kamp, eller ikke spiller (WO), tæller alle spillerens 

kampe med i puljeregnskabet. 

Hvis en spiller afbryder en kamp eller ikke spiller (WO), betragtes kampen som tabt med 0-3 i sæt 

og 0-33 i bolde (ved 5 sæts kampe). 

 

8. Alle spillede og påbegyndte kampe tæller med til ratinglisten. 

 

 

Er der spørgsmål inden stævnet eller har I fundet fejl i programmet bedes I kontakte stævneledelsen. 

 

Under stævnet kan dommerbordet kontaktes på. tlf. 29 63 16 67 

 

Drive-in pladser 

 

 Der er ingen drive in pladser i Grand Prix-rækker efter onsdag den 26. marts 2014 

 

 Der er et begrænset antal drive in pladser i øvrige rækker. 

 

 Tilmelding til en drive-in plads skal ske til dommerbordet senest en time før den 

pågældende række starter. 

 

 Startpenge for drive-in pladser (inkl. 20,00 kr. i gebyr) betales i forbindelse med 

tilmeldingen.   

 



 

  

  

Start tid Præmier 
 

     
Lørdag Puslinge A HS  9,00 2 pokal 

Lørdag Senior 3 HS  9,00 4 Vin/gave 

Lørdag U 21 A HS  9,00 4 Penge 

Lørdag Junior B HS  9,25 4 pokal 

Lørdag Dr/Pg C HS  9,50 4 pokal 

Lørdag Junior A DS  9,50 2 Penge 

Lørdag Ydr/Ypg B DS  11,30 2 pokal 

Lørdag Puslinge C HS  14,00 4 pokal 

Lørdag Dr/Pg A HS  14,00 4 Penge 

Lørdag Senior Elite HS  14,30 4 Penge 

Lørdag Senior 2 HS  14,30 4 Vin/Gave 

Lørdag Senior Elite DS  15,00 4 Penge 

Lørdag Ydr/Ypg B HS  15,00 4 pokal 

Lørdag Dr/Pg A DS  16,00 2 Penge 

Lørdag U 21 C HS  16,30 2 pokal 

          

Søndag Junior C HS  9,00 4 Pokal 

Søndag Senior 1 HS  9,00 4 Vin/Gave 

Søndag U 21 B HS  9,00 4 Pokal 

Søndag Ydr/Ypg A HS  9,00 4 Pokal 

Søndag Puslinge B HS  9,25 2 Pokal 

Søndag Ydr/Ypg A DS  9,25 2 Pokal 

Søndag Senior 1 DS  11,30 1 Vin/Gave 

Søndag Junior B DS  11,30 2 Pokal 

Søndag Dr/Pg B HS  14,00 4 Pokal 

Søndag Junior A HS  14,00 4 Penge 

Søndag Dr/Pg B DS  14,50 4 Pokal 

Søndag Puslinge Alle DS  15,00 1 Pokal 

Søndag Ydr/Ypg C HS  14,50 4 Pokal 

Søndag Åben Alle HS  14,50 4 Vin/Gave 

Søndag U 21 A DS  15,15 2 Penge 
 


