RETNINGSLINIER FOR ØBTU-ARRANGEMENTER
Nedenstående retningslinier er gældende ved alle ØBTU-arrangementer:

INDBYDELSE
ØBTU er ansvarlig for indbydelsen, og udsender denne til klubberne.
LODTRÆKNING
Foretages af ØBTU's turneringsudvalg via DBTU's stævneprogram. ØBTU-arrangementerne tæller
således med til DBTU's ratingliste. Ved alle sæsonens individuelle mesterskaber finder
lodtrækningen sted på spilledagen.
PROGRAM
ØBTU er ansvarlig for programmet, som er tilgængeligt på unionens hjemmeside.
STANDE
Kun ØBTU kan lave aftale om bordtennisstand i hallen.
BORDDEPOT
ØBTU foretager bestilling af materiel fra borddepotet. Arrangøren kontakter herefter Hans Jørgen
Larsen for nærmere aftale omkring aflevering og afhentning. Transport til og fra hallen er for
ØBTU's regning.
Se i øvrigt afsnittet om borddepotet.
MATERIALE TIL STÆVNETS GENNEMFØRELSE
ØBTU sørger for følgende:
Borde (fra depot)
Net (fra depot)
Tælleapparater (fra depot)
Dommerborde (fra depot)
Bander (fra depot)
Plader til dommersedler (fra depot)
Bordnumre (fra depot)
Stævne PC og printer
Bolde
Kuglepenne
Præmier (medaljer)
Arrangøren sørger for følgende:
Stole til dommerbordene
Tavle til ophængning af lister
Sejrsskammel
Telefon ved dommerbord

STÆVNETS AFVIKLING
Den arrangerende klub sørger for opstilling og nedtagning af borde m.v. Plan over opstilling
tilsendes fra ØBTU's sekretariat.
Endvidere skal arrangøren stille med en person til hjælp for dommerbordet under hele stævnet.
ØBTU sørger for selve stævnets afvikling, dvs. bemanding af dommerbordet. Endvidere sørger
ØBTU for overdommer/dommere.
Der må ikke samtidigt være andre arrangementer i hallen/hallerne, der benyttes til stævnet.
PRESSE
Arrangøren er ansvarlig for presseomtale i lokalpressen, både før og efter stævnet.
ØBTU sørger for resultatformidling.
RESULTATLISTE
ØBTU udfærdiger og udsender resultatliste efter stævnet. ØBTU sørger ligeledes for resultatfil til
ratinglisten.
ARRANGØRPULJE
Som medarrangør modtager klubben et beløb for at stille sin arbejdskraft til rådighed.
For 2011/2012 er taksterne:
Tomands-holdstævne .........................................kr.
ØM-ungdom............................................................ kr.
ØM-senior/veteran.................................................. kr.
Pointstævnefinale................ ................................... kr.

3.600,5.400,3.600,1.800,-

Udbetaling fra arrangørpuljen kræver dog, at arrangøren har overholdt sine forpligtelser i
forbindelse med stævnets gennemførelse.
Arrangøren og ØBTU underskriver en kontrakt om arrangementet.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kan fås ved henvendelse til sekretariatet, tlf. 50 57 37 28 eller til turneringsudvalget (Hans Jørgen
Larsen), tlf. 32 57 17 55.

