PENTHOUSE INTERNATIONAL OPEN 2017
PRAKTISK INFORMATION

PRÆMIER
Herre Elite: 1. plads kr. 10.000,- 2. plads kr. 5.000,- 2 x 3. pladser á kr. 1.500,Herre Elite Double: 1. plads kr. 5.000,- 2. plads kr. 2.000,- 2 x 3. pladser á kr. 1.000,Penthouse Handi-Cup: 1. plads kr. 5.000,- 2. plads kr. 2.000,- 2 x 3. pladser á kr. 1.000,Dame Elite: 1. plads kr. 1.500,- 2. plads kr. 600,- 2 x 3. pladser á kr. 200,U21 Herre Elite: 1. plads kr. 1.500,- 3. plads kr. 600,- 2 x 3. pladser á kr. 200,Penthouse Ping Pong Tour 2017: 1. plads kr. 1.000,- Nr. 1-4 kvalificerer sig direkte
til DM-finalen i ping pong i december i Remisen, hvor der også kæmpes
om 2 billetter til VM i London 2018
I andre rækker er der pokaler, gavekort, vin eller lign. til de 4 bedst placerede i rækken
Nr. 1 i Klasse 1 - 2 - 3 - 4 - 5 vinder derudover et wildcard til invitationsturneringen
Penthouse Cup 2018 i Remisen i København i juni 2018
Diplomer til alle ungdomsspillere fra B-rækkerne, som vinder en kamp og fighterpokal til
”last man standing”
Vandrepokal til den mest vindende klub ved stævnet.

KONDITIONER
Dame Elite og U21 Elite afvikles som cupturnering.
I Herre Elite er alle spillere med over 2400 i rating
point direkte med i
cupturnerigen, mens øvrige deltagere spiller
kvalifikation (via 3-mandspuljer) fredag d. 22.
september i Grøndal MultiCenter. Bemærk,
at der er separat tilmelding til kvalifikationsturneringen på bordtennisportalen (Senior A).

Ungdomsspillere kan ikke deltage i Klasse 3 til 7
samt i Penthouse Handi-Cup rækken (Senior F).

Øvrige rækker afvikles som udgangspunkt i 3-5
mandspuljer med efterfølgende
cupturnering for nr. 1 og 2 i puljen.

Rating opdateringen d. 14. sept. er afgørende for
deltagelse i rækkerne samt seedning. Alle rækker
fyldes op efter princippet om flest rating point.

Deltagere må deltage i én række pr. blok.

Indskrivning til de enkelte rækker skal ske senest 30
minutter før rækkestart.

Spillere, som spiller eliterækkerne, skal stille op i
den række, de hører til i forhold til rating og alder
for at få adgang til andre rækker. En drengespiller
kan fx ikke stille op i Herre Junior eller i en herrerække, hvis denne ikke også stiller op i sin egen
drengerække, hvor han hører til i forhold til rating
point. Dette er for at sikre, at alle medvirker til at,
at alle rækker holder en høj kvalitet/standard.

I et forsøg på at skabe stemning på
tilskuerpladserne vil der i elitesektionen blive
spillet dæmpet musik, og en konferencier vil
speake. Deltagerne skal derfor være
forberedt på div. forstyrrelser.

Alle kampresultater med undtagelse af:
PENTHOUSE PING PONG TOUR 2017 (Senior G),
PENTHOUSE HANDI-CUP (Senior F)
samt B-sluts kampene i Dansborghallen, indgår
i DBTU´s rating system.
PGP ud for rækkerne nedenfor betyder, at
rækken er en del af PENTHOUSE GRAND PRIX serie.
Se mere herom senere i denne indbydelse.

SPILLESTEDER

Valby-Hallen, Julius Andersen Vej 3, 2450 København SV (Seniorer og eliterækker)
Grøndal MultiCenter, Hvidkildevej 64, 2400 København NV
(Kvalifikation til Herre Elite d. 22. sept.)

Fredag
Hr. Elite (kvaliﬁkation max. 36 deltagere) (Senior A). Spilles i Grøndal MultiCenter,
Hvidkildevej 64,2400 København NV. Start kl. 18.00. Slut kl. 21.00.
Puljer med 3, vinderen går vindere til lørdagens cup-kampe.
Lørdag – blok 1
Herre Senior Elite (PGP)
Start 9.00. Finale 14.00.
Pulje/cup, 64 deltagere.
Herre Klasse 2
Start 9.00. Finale 14.00.
Pulje, 64 deltagere.
Herre Klasse 4
Start kl. 11.00. Finale 14.40
Pulje, 32 deltagere

Søndag – blok 4
Dame Elite (PGP)
Start 10.00. Finale 13.00.
Cup, 16 deltagere
U21 Herre Elite
Start 9.00. Finale 12.30.
Cup, 32 deltagere
Herre Klasse 5
Start 09.00. Finale 13.30
Pulje, 24 deltagere
Dame Klasse 2
Start 09.00. Finale 13.00.
Pulje, 16 deltagere
Pige Elite (PGP)
Start 09.00. Finale 12.30.
Cup, 16 deltagere
PENTHOUSE PING PONG
TOUR (Senior G)
(Sandpapir)
Start 09.00. Finale 13.30.
Pulje, 40 deltagere

Lørdag – blok 2
Herre Senior Elite Double
Start 14.00. Finale 14.00.
Cup, 28 par
Herre Klasse 2 Double
Start 13.50. Finale 16.00
Cup, 32 par
Herre Klasse 4 Double
Start 15.05. Finale 16.30
Cup, 16 par
Drenge Elite Double
Start 14.15. Finale 16.00.
Cup. 16 par
Søndag – blok 5
Herre Klasse 1 Double
Start 12.45. Finale 15.00
Cup, 32 par
Herre Klasse 5 Double
Start 12.45. Finale 15.00
Pulje, 12 par
Dame Elite Double
Start 12.45. Finale 14.30
Pulje, 12 par
Pige Elite Double
Start 12.45. Finale 14.30
Pulje, 12 par

Lørdag – blok 3
Herre Klasse 1 (JUTlANDER
BANK SENIOR CUP)
Start 15.55. Finale 20.30.
Pulje, 64 deltagere
Herre Klasse 3
Start 16.30. Finale 20.30.
Pulje, 32 deltagere
Drenge Elite (PGP)
Start 17.00. Finale 20.30.
Pulje, cup. 24 deltagere
Herre Klasse 7, single
Start 13.00. Finale 16.20
Pulje, 16 deltagere
Søndag – blok 6
PENTHOUSE HANDI-CUP
(Senior F)
Start 14.25. Finale 19.00.
Pulje, 64 deltagere.
Herre Junior Elite (PGP)
Start 14.30. Finale 19.00
Cup, 48 deltagere
Dame Klasse 1
Start 16.55. Finale 19.00
Pulje, 16 deltagere
Herre Klasse 6
Start 14.50. Finale 18.30
Pulje, 16 deltagere
Dame Junior Elite (PGP)
Start 16.30. Finale 19.00
Cup, 16 deltagere

Dansborghallen, Sollentuna Alle 2, 2650 Hvidovre (Ungdom fra A til D rækker)

Alle ungdomsrækker fra B til D rækkerne afvikles i denne hal, hvor der også er B-slutspil.
Penthouse Shuttlebus kører fra Valbyhallen hver morgen fra kl. 07.45, 2 ture
og retur fra kl. 18.30 til 20.30.
Lørdag – blok 1
Herre Junior B
Start 09.00. Finale 12.45
Pulje, 24 deltagere
Pige B
Start 09.00. Finale 12.45
Pulje, 16 deltagere
Drenge C
Start 09.0. Finale 12.45
Pulje, 24 deltagere
Yngre Drenge D
Start 09.00. Finale 13.10
Pulje, 16 deltagere

Søndag – blok 4
Drenge B
Start 09.00. Finale 12.45
Pulje, 24 deltagere
Junior D
Start 09.00. Finale 12.45
Pulje, 24 deltagere
Puslinge C (JUTlANDER
BANK UNGDOMS CUP)
Start 09.00. Finale 12.45
Pulje, 16 deltagere
Yngre Drenge B
Start 09.00. Finale 13.10
Pulje, 16 deltagere

Lørdag – blok 2
Herre Junior B Double
Start 13.10. Finale 15.15
Pulje, 12 par
Dame Junior B Double
Start 13.10. Finale 15.15
Pulje, 12 par
Drenge C Double
Start 13.10. Finale 15.15
Pulje, 12 par
Yngre Drenge C Double
Start 13.10. Finale 15.15
Pulje, 12 par

Søndag – blok 5
Puslinge B Double
Start 13.10. Finale 15.15
Pulje, 12 par
Yngre Drenge A Double
Start 13.10. Finale 15.15
Pulje, 12 par
U21 C Double
Start 13.10. Finale 15.15
Pulje, 12 par
Drenge B Double
Start 13.10. Finale 15.15
Pulje, 12 par

Lørdag – blok 3
Herre Junior C
Start 15.40. Finale 19.25
Pulje, 16 deltagere
Drenge D
Start 15.40. Finale 19.25
Pulje, 16 deltagere
Junior Pige B
Start 15.40. Finale 19.25
Pulje, 16 deltagere
Puslinge A
Start 15.40. Finale 19.25
Pulje, 16 deltagere
Yngre Drenge C
Start 15.40. Finale 19.25
Pulje, 16 deltagere
Søndag – blok 6
Puslinge B
Start 15.15. Finale 19.35
Pulje, 16 deltagere
Yngre Pige A
Start 15.15. Finale 19.35
Pulje, 16 deltagere
Yngre Drenge A
Start 15.40. Finale 19.35
Pulje, 24 deltagere
U21 C
Start 15.40. Finale 19.35
Pulje, 24 deltagere

*Stævneledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker sammen eller aﬂyse rækker ved for få tilmeldinger.
STARTPENGE
Herre Elite kr. 250,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Herre Elite Double pr. par kr. 350,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Kvalifikation til Herre Elite fredag kr. 175,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
U21 Herre Elite, Dame Elite samt Penthouse Handi-Cup kr. 150,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Herre Klasse 1, 2, Drenge Elite, Pige Elite, Junior Elite kr. 125,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Øvrige Senior Single-rækker: kr. 110,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Double-rækker Senior, udover Herre Elite, kr. 130,- pr. par + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Ungdomsrækker fra: B til D, Puslinge A samt Yngre Drenge A kr. 90,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Double-rækker ungdom kr. 100,- pr. par + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
PENTHOUSE PING PONG TOUR 2017 (sandpapir), kr. 75,- + gebyr på kr. 10,- (mikrobetaling)
Betaling for alle rækker skal ske ved tilmelding på www.bordtennisportalen.dk.
Drive in pladser koster startgebyr + kr. 20,00 pr. række. Der kan betales kontant og via mobilepay.

PENTHOUSE HANDI-CUP (Senior F)

Rækken afvikles på samme vilkår som
PENTHOUSE CUP, hvor bredden møder eliten, dog
undtaget B-slutspil. Rækken er kun for seniorspillere, altså
minimumsalder 18 år. Der spilles puljer med 4 spillere i hver
pulje. De 2 bedste går videre til cupspillet.
Der er lodtrækning efter snakesystemet.
For hver 100 rating point i difference er lavest ratede 1
point forud, dog op til max. 5 point. Forud for hver kamp
bliver spillerne selv enige om, hvor mange point lavest
ratede er forud.
Denne nye form for stævne giver breddespillerne
mulighed for at komme til at spille samt have en chance
mod elitespillerne. Det giver en masse spændende gode
kampe, og der er altid kæmpeoverraskelser i denne
afviklingsform. Det er super underholdende
kampe at kigge på, da ”underdogs” ofte besejrer
elitespillerne. Elitespillerne er nødt til at holde et fast fokus
kampen igennem, og man ser mange tætte 5-sæts
kampe. Så det kan varmt anbefales at deltage i denne
række og prøve den nye stævneform af. Til de 3 ikke
elitespillere (under 2400 point), som når længst, er der en
præmie på et Wild Card til PENTHOUSE CUP 2018,
værdi kr. 350,-

PENTHOUSE PING PONG TOUR 2017 (Senior G)

Alle – både med og uden licens – kan deltage. Der spilles
med stævnearrangørens sandpapirbat og efter særlige
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
meddeles 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 spilles puljer med 4 spillere i hver, og de 2 bedste går
videre til cup kampene.
Der foretages ikke seedning. Puljerne dannes ved lodtrækning blandt de tilmeldte.
Vinderen præmieres med kr. 1.000,De fire bedst placerede er automatisk kvalificeret til den
store DM-finale i Remisen, december 2017, hvorfra de
2 bedste kvalificerer sig til World Championship of Ping
Pong 2018 i London, januar 2018, samt nr. 1 får kr. 2.000,og nr. 2 kr. 1.000, Rejse, ophold samt pengepræmien er
sponsoreret af Penthouse, så deltagerne kan komme
godt derover og repræsentere Danmark ved denne
kæmpe begivenhed.

Bemærk, at resultaterne ikke indgår i ratingsystemet.

Til VM i London er der ca. 1 million danske kroner i pengepræmier, og vinderen alene modtager ca. Dkr. 200.000,-

TILMELDING

Massage til stævnet

Tilmelding via www.bordtennisportalen.dk
senest tirsdag d. 19. september 2017.
Udenlandske spillere (uden DBTU-licens) skal tilmelde sig
pr. mail til (schiellerup.mads@gmail.com).
Tilmeldinger modtaget pr. mail efter d. 19. september
betragtes som drive-in, hvorfor der ikke kan påregnes
plads i de ønskede rækker.
Tilmelding er bindende. Startpenge refunderes ikke efter
d. 19. september 2017.

DRIVE IN

Drive in pladser er som udgangspunkt muligt i alle rækker, så længe der er ledige pladser efter den ordinære
tilmeldingsfrist. Forhåndstilmelding til drive-in pladser kan
ske ved e-mail til schiellerup.mads@gmail.com. Tilmelding
og betaling skal her ske senest 1 time før rækkens start.

LODTRÆKNING

Lodtrækning sker en ½ time før rækkestart ved hjælp af
TTC.

STÆVNEHJEMMESIDE OG MERE INFO

www.penthousecph.dk
Spørgsmål besvares af Mads Schiellerup
(+45 2845 3614 / schiellerup.mads@gmail.com).

PROGRAM

Oversigt over kvalifikationspuljer til Herre Elite er på
stævnehjemmesiden onsdag d. 20. september inden
midnat på: http://resultat.ondata.se

Jutlander Cup

Vi takker Jutlander Bank for at støtte op om vores
stævne og derfor har vi benævnt 2 rækker som
Jutlander Cup.
Der sker ikke noget særligt i disse to rækker, blot vil vi
gerne give vores sponsorer den eksponering de
fortjener når de støtter den gode sag.

Vi har i år indgået samarbejde med en professionel
massør, som tilbyder flere former for massage af
kortere og længere varighed, alt efter hvilke
problemer der måtte opstå for spillerne. Helt ned til 10
minutter kan man købe, hvis man får problemer med et
eller andet sted på kroppen som lige skal lindres.
Han har også sportstape med, restitutions maskiner.
Se bilaget til denne invitation for priser samt mere info.

MAD OG DRIKKE

Igen i år har vi sørget for, at restauranten har rigeligt med
frugt. Derudover sunde salater, ris og pastaretter, med og
uden kød, til rimelig priser.

OVERNATNING / Klubtur

I år håber vi, at mange vil arrangere en klubtur til
stævnet, da stævnet henvender sig til mange forskellige
spillere og da der er mulighed for at spille mange rækker.
Vi har sørget for billig overnatning fredag og lørdag, samt
billig aftensmad og morgenmad.
Overnatningen foregår i Valby-hallen. Man skal selv
medbringe luftmadras/liggeunderlag og sovepose.
Pris pr. overnatning inkl. morgenmad kr. 65,- pr. person
uanset alder. Pris aftensmad pr. dag kr. 75,- pr. person.
Retterne er sunde samt børne- og voksenvenlige.
Der skal betales forud via netbank på følgende: Reg.nr.:
5472. Kontonummer: 1202863. Skriv i meddelelsesfeltet
hvad og hvem der betales for (blot en kontaktperson pr.
betaling).
Eksempel: Cirkeline Langstrømpe,
3 x overnatning fredag = 195
3 x aftensmad fredag = 225.
I alt kr. 			
= 420.

NYT SYSTEM I UNGDOMSRÆKKERNE B TIL D

En af vores helt store udfordringer i dansk bordtennis, og mange andre sportsgrene, er at fastholde vores
nytilkomne ungdomsspillere. Alt for mange stopper efter kort tid, og mange gange fordi enten
træningsmiljøet ikke er godt nok, eller fordi de ikke opnår succesoplevelser i kamp i den første tid. Det
forsøger vi med et nyt tiltag at gøre noget ved. Vi vil sikre, at flere ungdomsspillere fra rækkerne B til D går
hjem og har vundet mindst 1 kamp, og at de modtager anerkendelse i form af et diplom, hvor der står, at
de har deltaget i PENTHOUSE INTERNATIONAL OPEN 2017, og at de har vundet mindst en kamp til stævnet.
Derfor ændrer vi vilkårene for B-slutspillet i alle disse ungdomsrækker. For det første indgår B-slutspillets
kampresultaterne ikke i DBTU´s ratingsystem. Det betyder derfor ikke noget for spillernes ratingpoint, og
resultaterne bliver ikke offentliggjort nogen steder.
Når en spiller i B-slutspillet har vundet en kamp, ryger spilleren ud, og han/hun modtager et diplom på at
have vundet mindst én kamp. Så det er taberen, der går videre og fortsætter, indtil der kun er 2 tilbage i
B-slutspillet. Desværre vil der jo så være én, som har gået hele vejen uden at vinde en eneste kamp.
Men den fighterindsats, som spilleren har udvist, præmieres selvfølgelig så med en fighterpokal. Også i
A-slutspillet får alle andre end de 4 medaljemodtagere et diplom med hjem.
Vi ved, hvor meget det betyder for de unge mennesker at få et minde med hjem, og at så få som muligt går
fra et stævne uden at have vundet en eneste kamp, og det sikrer vi ved dette nye system. Vi håber,
at tiltaget bliver taget godt imod og virker, så vi med denne stævneændring kan være med til at fastholde
flere af vores ungdomsspillere.

PENTHOUSE GRAND PRIX 2017/2018

Den gamle Grand Prix Serie genopstår, men nu under navnet Penthouse Grand Prix! Der er indgået aftale
med arrangørerne af de 5 gamle Grand Prix stævner, så alle disse stævner giver point, som kan give adgang
til det store finalestævne. Det er følgende stævner:
September: Penthouse International Open
Oktober: Sisu/MBK: Århus Open
December: OB Bordtennis Open
Februar: Roskilde Bauhaus Cup
Marts: Vestegnen, Brøndby Stævnet
Konceptet er det samme som tidligere – dvs. samme måde at opnå point på. Men i stedet for blot at udstede
en check til vinderne efter sæsonens sidste stævne, afholder vi et reelt finalestævne.
Finalestævnet bliver afholdt i Odense som en del af det velkendte DM i rating stævne.
I hver Grand Prix række kvalificerer de 8 bedste spillere sig via deltagelse ved mindst 3 GP-stævner.
For at sikre, at princippet om, at gode spillere giver modstand videre til mindre gode spillere i alle rækkerne,
skal ungdomsspillere stille op i deres egne rækker for at kunne opnå PGP-point (også i andre rækker) for
derved at kunne deltage i finalestævnet.
Finalestævnet bliver afviklet på 4 borde, midt i hallen, i forbindelse med DM i rating. Finale på et bord, hvor alt
andet spil i hallen stoppes. Derved sikrer vi, at der er tilskuere, og at der er opmærksom på kampene.
I alle finalekampene spilles der bedst af 7 sæt. I Dame samt Herre Senior Elite semifinalerne bliver der også
spillet bedst af 7 sæt. Datoen for finalestævnet er endnu ikke fastlagt, men det bliver efter holdturneringen,
og når andre store stævner er overstået. Hallen: Odense Idrætshal.
Pengepræmierne og rækkerne til ”PENTHOUSE GRAND PRIX FINAlEN” er:
Herre elite:
1. præmie: kr. 8.000,- 2. præmie: kr. 4.000,- 2 x 3. præmier á kr. 1.500,Dame elite:
1. præmie: kr. 2.000,- 2. præmie: kr. 1.000,- 2 x 3. præmier á kr. 500,Junior herre elite:
1. præmie: kr. 2.000,- 2. præmie: kr. 1.000,- 2 x 3. præmier á kr. 500,Junior Damer elite:
1. præmie: kr. 2.000,- 2. præmie: kr. 1.000,- 2 x 3. præmier á kr. 500,Drenge elite:
1. præmie: kr. 1.000,- 2. præmie: kr. 500,- 2 x 3. præmier á kr. 250,Pige elite:
1. præmie: kr. 1.000,- 2. præmie: kr. 500,- 2 x 3. præmier á kr. 250,Alle deltagere, som kvalificerer sig til at deltage i finalestævnet, men ikke bliver placeret mellem de 4 bedste,
modtager gratis opstillingsgebyr til en singlerække ved DM. For seniorerne kr. 200,- Ungdom kr. 100,- I alt er der
pengepræmier for kr. 34.200, Alle pengepræmierne til finalestævnet sponsoreres af Penthouse.
Arrangørklubberne og Penthouse ønsker alle et godt stævne.

