VELKOMMEN TIL ØBTU'S POINTSTÆVNER
ØBTU har herved fornøjelsen at byde foreløbig 32 klubber velkommen til ØBTU's 20. år med
pointstævner - en stor succes i de 19 sidste sæsoner. Pointstævnerne er blevet en institution, der har
fundet sin rigtige form, og er det helt rigtige tilbud til klubbernes nye spillere.
På baggrund af de modtagne tilmeldinger er klubberne fordelt i 8 kredse med 3, 4 eller 5 klubber i hver
kreds, så afviklingen af stævnerne kan foregå på en for alle tilfredsstillende måde. Det er vigtigt, at
arrangørerne kan afvikle et stævne indenfor et tidsrum af maximalt 3-4 timer.
Vi håber, at klubberne virkelig lader deres helt nye spillere deltage i pointstævnerne, så at de kan få et
turneringsmæssigt supplement til den daglige træning i klubben. Da spillerne deles op styrkemæssigt,
behøver det ikke at være et problem, at spilleren først er startet i denne sæson. Pointstævnerne
henvender sig jo til de helt nye spillere.

AFVIKLING AF STÆVNERNE
Som anført ovenfor er de tilmeldte klubber inddelt i 8 kredse, mens ikke-tilmeldte klubber altid kan
tilmelde spillere til stævnerne.
Derfor har vi anført ved hver kreds, hvor nye klubber skal indtræde.
Pointstævnerne har en meget fri og fleksibel turneringsform, hvor man kan deltage blot ved at møde
op. Dog bør man af hensyn til bord- og tidsplanlægning kontakte arrangøren, hvis man forventer at
komme med mange nye spillere til en runde.
Ved første samling i kredsen skal klubberne i fællesskab inddele spillerne i puljer efter spillestyrke.
Derfor er det vigtigt, at klubberne møder op i god tid og er forsynet med en deltagerliste med spillerne
stillet op i styrkeorden.
Vi opfordrer arrangøren af den første samling om at tage kontakt til de andre klubber i god tid inden
samlingen, så man kan planlægge antallet af puljer m.v.
Nr. 1 og 2 rykker en pulje op til næste stævne, og nr. 5 og 6 (eller de to sidste) rykker en pulje ned til
næste stævne.
Nye spillere træder ind i turneringen i den laveste pulje i den række, man vurderes at passe til. Dette
administreres af den arrangerende klub i samråd med de andre klubber i kredsen. Det er dog vigtigt, at
spilleren placeres ind efter sin formodede styrke. Derfor kan en ny spiller godt indplaceres højere end
laveste pulje.
LÆS VEJLEDNINGEN PÅ FOREGÅENDE SIDE GRUNDIGT.
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HVORLEDES AFGØRES EN PULJE
I en pulje gives 2 points for en vunden kamp, 1 point for en tabt kamp og 0 points for en tabt kamp på
w.o.
Rækkefølgen i en pulje afgøres så af:
1. Flest opnåede points
2. Points i indbyrdes kampe mellem de spillere, der har lige mange points
3. Sætkvotient i indbyrdes kampe mellem de berørte spillere
4. Boldkvotient i indbyrdes kampe mellem de berørte spillere

REGISTRERING AF SPILLERE
Pointstævnerne tæller med til DBTU´s ratingliste, hvilket betyder, at klubberne skal sørge for, at alle
de deltagende spillere er registreret i DBTU´s licenssystem via Bordtennisportalen, inden en spillers
deltagelse i spillerens først stævne. I forbindelse med registreringen indbetales samtidigt licensafgiften
for de pågældende spillere.
Kun undtagelsesvis kan man få sine spillere registreret ved ØBTU´s hjælp, f.eks. ved problemer med
Portalen, så derfor er vedlagt et skema til registrering af spillerne. Skemaet skal indsendes eller faxes
til ØBTU, hvorefter klubben vil modtage en faktura på licensafgiften på de pågældende spillere, tillagt
et faktureringsgebyr.
DET ER MEGET VIGTIGT, AT DENNE REGISTRERING FINDER STED.

SPILLEDAGE
Ved de enkelte kredse har vi angivet et spilleprogram, således at der spilles på skift hos kredsens
klubber. Passer disse spilledage ikke rigtigt for Jer, er I velkomne til - inden for kredsen - at aftale
andre spilledage og/eller spillesteder, blot I meddeler ØBTU's sekretariat dette.
Aftales andre spilledage ikke, gælder de af ØBTU foreslåede dage.
Vi har i hver kreds udpeget en klub som "kredsleder". Denne klub er kredsens koordinator med
unionen.

INDSENDELSE AF RESULTATER
Efter hver runde skal arrangørklubben indsende alle resultater til ØBTU's sekretariat, således at de er
dette i hænde senest mandag efter spilledagen. Vi har medsendt puljeskemaer, som I kan kopiere, og
som SKAL benyttes.
Det er meget vigtigt, at I benytter de udsendte puljeskemaer, og at I bruger de rigtige skemaer i
forhold til antal spillere i puljerne, idet kamprækkefølgen her er den samme som i TTCstævneprogrammet, som vi bruger til registrering af kampresultater.
Dette bevirker, at det letter vores arbejde med at registrere kampene til ratinglisten. Skemaerne kan
inden hver runde udprintes fra ØBTU´s hjemmeside.
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RESULTATER
Der afvikles i alt 6 stævner i hver kreds, og resultaterne offentliggøres på ØBTU´s hjemmeside adressen: www.oebtu.dk. Her kan I også finde en vejledende puljeinddeling til arrangøren af det næste
stævne.

PRÆMIER
I lighed med sidste år er hvert stævne en afsluttende turnering, og der vil være præmier til alle
puljevinderne ved samtlige stævner.

BETALING
Der betales kr. 75,- pr. spiller i startgebyr for deltagelse i alle 6 stævner. Deltager en spiller først fra det
4. stævne, er prisen kr. 50,-. ØBTU udsender faktura efter hvert stævne.
Startgebyret (som ikke må forveksles med licensafgiften) skal indbetales til ØBTU på giro 408-6007
eller Nordea, reg.nr. 2650, konto nr. 6750120995.

FINALESTÆVNE
ØBTU vil, når alle pointstævnerne er afviklet, invitere alle spillerne til et finalestævne.
Ved finalestævnet deles drengespillerne op i 5 kategorier efter de opnåede resultater i de 6 afviklede
pointstævner. Pigerne dels op i to kategorier, ligeledes efter de opnåede resultater i de 6 afviklede
pointstævner.
Pigerne indplaceres også i drengerækkerne, og har mulighed for at spille med både i en pige- og i en
drengerække.
Finalestævnet afholdes i weekenden 16. - 17. april 2016 i Valbyhallen.

ØVRIGE OPLYSNINGER
Ønsker I yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe til:
Peter Tranto:
ØBTU´s sekretariat:
God fornøjelse ved stævnerne
ØBTU's turneringsudvalg

tlf. 30 27 99 95
tlf. 50 57 37 28

