
 

 

       5. afdeling af DBTU’s Grand Prix-serie     
 

Bordtennisstævne i 

 

Brøndby Hallen 
 

Lørdag den 14. april og søndag den 15. april 2012 
 

 

Herre Elite 1. præmie mindst: 3.000 kr. 

 

Dame Elite 1. præmie mindst: 1.500 kr. 
 

 
 

 

Konditioner: 

Alle GP-rækker samt Hr. Klasse 1 afvikles som 

rene cuprækker. I øvrige rækker spilles der i 

indledende runde i 3-4-mandspuljer, hvorfra de 2 
bedste går videre til cupturneringen.  

 

Hver spiller kan højst deltage i én række pr. blok.  
 

Vi forbeholder os ret til at slå rækker sammen, hvis 

der er for få tilmeldinger. Ledige pladser fra 
udeblevne spillere vil også blive anvendt som 

drive-in-pladser. 

 

Drive-in: 

Der oprettes et begrænset antal drive-in-pladser i de 

rækker, hvor alle pladser ikke er besat af 
forhåndstilmeldte spillere.  

 

Startpenge: 

Elite og U21A: 150 kr. 

Grand Prix-rækker: 100 kr. 

Øvrige singler: 80 kr. 
 

Der udsendes faktura med ekspeditionsgebyr på 30 

kr. pr. klub og girokort inden stævnet.  
 

Indbetaling af startpenge m.v. skal ske inden 
stævnet. For sene betalinger kan pålægges et 

rykkergebyr på 50 kr. 

 

Rækker: 

For at sikre en god afvikling af stævnet er der sat et 

maksimalt deltagerantal i hver række. Hvis der er 
flere tilmeldte spillere i en række end antallet af 

pladser i rækken, tildeles pladserne til spillerne 

med de højeste ratingtal på tilmeldingstidspunktet. 
 

Spillested 

Brøndby Hallen 
Brøndby Stadion 10 

2605 Brøndby  

 

 

 

I parentes ud for hver række er angivet rækkens 
antal pladser. 

 

Lørdag: 

Blok 1 – start morgen/formiddag Pladser: 

Herre Junior A, GP (64) 

Dame Junior A, GP (24) 
Drenge B (96) 

Pige B (16) 

Puslinge Drenge A (24) 
 

Blok 2 – start eftermiddag Pladser: 

Herre Elite, GP (40) 
Dame Elite, GP (16) 

Yngre Drenge A, GP (48) 

Yngre Pige A, GP (16) 
Dame Klasse 2 (16) 

Herre Junior B (92) 

Puslinge Drenge B (32) 
  

Søndag: 

Blok 1 – start morgen/formiddag Pladser: 

Dame U21 A, GP (16) 

Drenge A, GP (80) 

Herre Klasse 1 (64) 
Herre U21B (56) 

Dame Junior B (16) 
Puslinge Pige (12) 

 

Blok 2 – start eftermiddag Pladser: 

Pige A, GP (16) 

Herre U21 A, GP (48) 

Dame Klasse 1 (8) 
Herre Klasse 2 (80) 

Yngre Drenge B (64) 

Yngre Pige B (12) 
 

GP-rækker og Hr. Kl. 1 er rene cuprækker. 

 

 

Præmier: 

Der er pengepræmier i alle GP-rækker, 

undtagen i yngre drenge/pige hvor der er 

pokaler. I øvrige rækker er der gavekort, 
pokaler, købmandskurve, brugsting eller 

vinpræmier.  

 

 

Oplysninger: 

Kan fås på www.brondbybordtennisclub.dk 
eller ved at kontakte en af nedenstående. 

 

Preben Larsen 
Tlf. 29 63 16 67 

E-mail: tilmelding@brondbybordtennisclub.dk 

 
Christian Krogh: 

Tlf. 28 43 54 04  

E-mail:. christian.krogh.1975@gmail.com 
 

 

Tilmelding: 

Skal være os i hænde senest mandag den 2. 

april 2012. Tilmeldingen skal ske klubvis. 

Tilmeldingen kan ske på Bordtennisportalen 
eller sendes til  

 
Preben Larsen 

E-mail: tilmelding@brondbybordtennisclub.dk 

 
Tilmeldinger modtaget efter den 2. april 2012 

kommer kun i betragtning, hvis der er ledige 

pladser og kan pålægges 20 kr. pr spiller pr. 
række. Ratingtallet på ratingopdateringen den 

29. marts 2012 er afgørende, hvilke rækker 

man kan deltage i.  
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