DGI REGION NORD BORDTENNIS
INDBYDER TIL BEGYNDER/TALENTSTÆVNER 2017-2018
Søndag d. 29. oktober 2017
Jysk Arena, Ansvej 114, 8600 Silkeborg

Kl. 9.00

Søndag d. 26. november 2017
Gjern Kultur- og idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

Kl. 9.00

Søndag d. 10. december 2017
Ry Hallerne, Thorsvej 32, 8680 Ry

Kl. 9.00

Søndag d. 4. februar 2018
Kibæk Hallen, Velhustedvej 12, 6933 Kibæk

Kl. 9.00

Søndag d. 11. marts 2018
Tjelecenteret, Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele

Kl. 9.00

Begynder og mellem række spilles fra 9.00 – ca. kl. 12.30
Kvalifikation, talent og stjerne række spilles fra kl. 13.00 – ca. kl. 17.00
DOG spilles ALLE senior rækker fra kl. 13.00 – ca. kl. 17.00
HUSK AT MELDE DIN ANKOMST TIL DOMMERBORDET SENEST 20 MIN. FØR RÆKKESTART.
Der uddeles medaljer til de 3 bedste i hver pulje.
Som noget nyt i denne sæson, vil der være en flaske rødvin til vinderen af ALLE seniorpuljer,
og dermed medaljer til nummer 2 og nummer 3.
Efter sidste stævne uddeles der præmier til de deltagere der har deltaget i alle 5 stævner.
Pris pr. deltager pr. stævne i ungdomsrækker Kr. 65,- (incl. Mikrogebyr)
Pris pr. deltager pr. stævne i seniorrækker Kr. 70,- (incl. Mikrogebyr)
Rettidig tilmelding onsdag midnat før stævnet.
Tilmelding SKAL ske på www.bordtennisportalen.dk.
Mulighed for Drive-In tilmeldinger helt frem til stævnedagen (senest ½ time før
rækkestart) – pris kr. 80 for ungdomsrækker og kr. 85 for seniorrækker. Der tages
forbehold for fyldte rækker, så det sikreste er tilmelding indenfor normal frist.
Alle spillere skal have løst licens før der foretages tilmelding.
Alle kampe ratingberegnes via Bordtennisportalen.
Tvivlsspørgsmål til: Peter Kaag (21627045) – talent@dgimidt.dk.
Der vil snarest blive sendt en liste ud til klubberne med angivelse af i hvilken række den
enkelte spiller skal starte. Denne liste er lavet på baggrund af resultatet fra sidste
talentstævne i den forgangne sæson.
Nye spillere der ikke før har deltaget i talentstævner, indplaceres ved at skele til andre
klubkammeraters placering. Husk det skal være fair både for den nye spiller, som for hans
modstandere.
Med venlig hilsen
Bordtennisudvalget DGI Region Nord

Regler / beskrivelse begynder/talentstævne i DGI Region Nord.
Et begynder/talentstævne er et stævne for:
-

spillere i alle aldre
både drenge og piger
spillere på alle niveauer

Stævnet er bygget op omkring 5 forskellige niveauer:
- Begynder (E) *se nedenfor
- Mellem (D)
- Kvalifikation (C)
- Talent (B)
- Stjerne (A)
* Begynder række (E) er forbeholdt spillere i de enkelte aldersgrupper der efter opdatering
torsdag før stævnet maksimalt har ratingtal svarende til deres aldersgruppers startrating,
som er:

-

Startrating
Puslinge
850
Yngre drenge/piger 875
Drenge/piger
950
Junior
975
Senior
1000

OBS!!!!! Det er betegnelsen i parentesen der bruges ved tilmelding via
www.bordtennisportalen.dk
Der spilles i følgende aldersgrupper:
-

Puslinge (født 2007 eller senere)
Yngre drenge/piger (født 2005 – 2006)
Drenge/piger (født 2003 – 2004)
Junior (født 2000 – 2002)
Senior (født 1999 eller tidligere)

Dette giver 25 forskellige potentielle rækker. Eksempel:
-

Puslinge
Puslinge
Puslinge
Puslinge
Puslinge

begynder (E)
mellem (D)
kvalifikation (C)
talent (B)
stjerne (A)

Hver række inddeles i puljer, således at der er mellem 5 og 8 spillere i hver pulje. Dvs. det
kan forekomme at rækker slås sammen. Eksempelvis hvis der er 3 tilmeldte puslinge
begynder og 4 tilmeldt Yngre drenge begynder, så slås disse 2 rækker sammen og man får
en række med 7 spillere i en pulje.
Det er meget sjældent der slås rækker sammen på tværs af niveauer. Dette forekommer
mest i seniorrækkerne.

Stævnet styres i TT-coordinator, hvilket betyder at lodtrækning foretages i dette program,
uden hensyntagen til rating og seedning.
I hver enkelt række/pulje spilles der alle mod alle. Der gives 2 matchpoint for en vunden
kamp, 1 matchpoint for en tabt kamp. Der kåres en guld, sølv og bronze vinder i hver pulje.
Dvs. der er IKKE noget viderespil.
Matchpoint gives for at kunne bestemme vinderen af den enkelte pulje. Står 2 eller flere
spillere lige når puljen er færdigspillet, er det indbyrdes kampe der tæller. Er der stadigt
spillere der står lige er det antal vundne sæt indbyrdes der tæller.
Til næste stævne rykker nr. 1 og 2 et niveau op (ex. Mellem rykker op i kvalifikation). De 2
sidst placerede i puljer med mere end 5 spillere rykker et niveau ned til næste stævne. Dog
kan man ikke rykke ned i Begynder rækken med mindre man er nået ned på eller under sin
alders gruppes startrating – se ovenfor.
Ca. 14 dage inden næste stævne udsendes et regneark med angivelse af hvilket niveau hver
enkelt spiller hører hjemme i.
Ved tilmelding er det tilladt at tilmelde sig et niveau højere end den man tilhører, men ikke i
lavere niveauer. Det er KUN tilladt at tilmelde sig i en række pr. stævne.

