
 
 

 

Penthouse CPH inviterer til 

PENTHOUSE Ping Pong Tour  

Sjællandsmesterskaber 2016 
Lørdag d. 10. december i Remisen, København Ø 

 

Sidste chance for kvalifikation til DM-finalen i sandpapir

 

  

 

 

 

 PRIS & TILMELDING 
Tilmelding via www.bordtennisportalen.dk senest onsdag 

7. december (Åben G – 75 kr. pr. start + 10 kr. i mikroge-

byr) eller på mail via schiellerup.mads@gmail.com m. be-

taling ved stævnestart eller mobilepay 28453614). Ind-

skrivning og betaling skal her ske senest 09.30 på dagen. 

DELTAGERLISTE  
Deltageroversigt vil blive opdateret løbende på www.face-

book.com/cphbordtennis i ugen op til stævnet, sidste 

gang fredag før stævnet. 

TIDSPLAN  
Der spilles indledende puljekampe kl. 10.00. Går man ikke 

videre til Cupkampe i første forsøg, har man mulighed for 

at tilmelde sig ny pulje. Puljevinderne går videre til 

cupkampe, der afvikles kl. 15.00.  

 

PRÆMIER 
1. plads: 1.000 kr.  

2. plads: Gavekort til BTEX 

3. plads: Gavekort til BTEX 

De 16 bedste kvalificerer sig til DM-finalen 

KONDITIONER  
Alle kan deltage – også selvom man ikke har licens eller spiller i 

klub.  

Der spilles med stævnearrangørens sandpapirbat og efter sær-

lige regler. Der spilles bedst af 3 sæt op til 15 point. Hver spiller 

kan én gang i hver kamp gå efter ”dobbelt point”. Det skal med-

deles til modstanderen før bolden og kan kun ske i egen serv og 

senest ved serverens 12. point. Vindes bolden, gives der 2 point 

til serveren, tabes bolden tabes kun 1 point til modstanderen. 

Der spilles til max. 15 point.  

Der foretages ikke seedning. Puljerne dannes ved lodtrækning 

blandt de tilmeldte ½ time før start på hver runde.  

De 16 bedst placerede deltagere ved sjællandsmesterskaberne i 

ping pong er automatisk kvalificeret til den store DM-finale 2016 

i Remisen d. 17. december 2016.  

Fra DM går de 2 bedste videre til World Championship of Ping 

Pong 2017 i London d. 28. og 29. januar 2017. Rejse og ophold er 

sponsoreret af Penthouse, så deltagerne kan komme godt der-

over og repræsentere Danmark ved denne kæmpe begivenhed. 

Til VM i London er der ca. 1 million danske kroner i pengepræ-

mier og vinderen alene modtager ca. kr. 200.000,-.  

Der vil blive spillet dæmpet musik, og en konferencier vil speake 

for publikum. Deltagerne skal derfor være forberedt på, at der vil 

være udefrakommende forstyrrelser. 

MERE INFO 
Spørgsmål besvares af Mads Schiellerup på telefon 

28453614 eller mail schiellerup.mads@gmail.com.  
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