8 - 10 Juni 2019 - Hillerød - Danmark

Danish Internati nal

International Youth Table Tennis Tournament

Mød Europa
Danish International er bordtennisudfordringer på tværs af Europæiske lande ja faktisk er spillere fra hele verden velkommen.
Ved Danish International får alle mulighed for at spille mange kampe, for i
holdturneringen spilles der om alle placeringer.
Spillere, coaches og forældre er samlet i Hillerød i 3 dage, så der er gode
muligheder for at knytte venskaber på tværs af klubber, regioner og lande.
Der er tilsagn om deltagelse af klubhold, regionshold og landshold.
Vi arbejder på international deltagelse fra Sverige, Norge, England, Tyskland, Rusland samt andre europæiske lande.
Danish International spilles hvert år i Pinsedagene.
Kom og vær med!

VÆRTERNE
Hillerød GI Bordtennis er glade for endnu en gang at kunne byde velkommen til
Danish International
I klubben er der spillere på alle niveauer. Vi deltager i Stigadivisionen, Elitedivision
damer, ETTU Cup Damer, JuniorDivision, DrengeDivision, 2. og 3. division, Østserien
og serie 1,2,3 og 4, samt regionale ungdomshold og pointstævner.
Du møder mange af vores medlemmer og forældre som frivillige hjælpere under
Danish International.

TURNERINGEN

ALDERSGRÆNSER

SPILLESTED:
FREDERIKSBORGCENTRET, MILNERSVEJ 39, 3400 HILLERØD

Turneringen er åben for alle spillere i de nævnte aldersklasser.

SPILLEDATOER:
08. JUNI: HOLDTURNERING
09. JUNI: SINGLETURNERING
10. JUNI: HOLDTURNERING (SLUTTER KL. CA. 17)

Kampene spilles bedst af 5 sæt.

DRENGE HOLD

•
•
•
•

Holdturnering
Holdturneringen afvikles på dag 1 (lørdag) og dag 3 (mandag),
og spilles med indledende puljespil og efterfølgende
placeringskampe.
Hvert hold består af 2 spillere fra samme klasse eller yngre.
En holdkamp består af 4 singler og en double.

Team Junior Boys / Herre Junior (Født 2001 og yngre)
Team Cadet Boys / Drenge (Født 2004 og yngre)
Team Mini Cadet Boys / Yngre Drenge (Født 2006 og yngre)
Team Micro Cadet Boys / Puslinge drenge (Født 2008 og
yngre)

DRENGE SINGLE

•
•
•
•

Single Junior Boys / Herre Junior (Født 2001 og yngre)
Single Cadet Boys / Drenge (Født 2004 og yngre)
Single Mini Cadet Boys / Yngre Drenge (Født 2006 og yngre)
Single Micro Cadet Boys / Puslinge drenge (Født 2008 og
yngre)

Hver holdkamp består af fem kampe og slutter, når et hold har
vundet 3 kampe. Rækkefølgen er to single kampe efterfulgt af
PIGE HOLD
en double kamp, og hvis nødvendigt, af en eller to single
kampe yderligere.
• Team Junior Girls / Dame Junior (Født 2001 og yngre)
Teams med 3 spillere kan kun bruge 2 spillere pr holdkamp.
• Team Cadet Girls / Pige hold (Født 2004 og yngre
• Team Mini Cadet Girls / Yngre Pige (Født 2006 og yngre)
Singleturnering
Singleturneringen afvikles på dag 2 (søndag), og spilles med
puljespil og efterfølgende A- og B-cup. Der spilles om 3.-4.
pladsen.

LODTRÆKNING
Kun de hold og spillere, der har tilmeldt sig og betalt senest
den 25. Maj 2019, er med når der trækkes lod til puljerne.
Lodtrækningen offentliggøres på hjemmesiden
DanishInternational.dk før turneringen starter.

PIGE SINGLE

• Single Junior Girls / Dame Junior (Født 2001 og yngre)
• Single Cadet Girls / Pige hold (Født 2004 og yngre)
• Single Mini Cadet Girls / Yngre Pige (Født 2006 og yngre)
Hver spiller kan kun deltage i 1 klasse i holdturneringen og 1
klasse i singleturneringen.
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at aflyse eller slå klasser
sammen, hvis der er for få deltagere i de enkelte rækker.

TILMELDING
DELTAGERBETALING

Der åbnes for tilmeldinger fra ultimo januar 2019 frem til den
30. maj 2019.
Deltagergebyret er 340 kr. pr hold og dertil 170 kr. pr deltager Tilmelding for spillere med licens i Danmark foretages via
i singleturneringen. Gebyret betales ved tilmelding ved BordBordtennisportalen.
tennisportalen.
Bemærk at der skal ske separat tilmelding i henholdsvis
single- og holdturnering ved tilmeldingen på BordtennisportaHoldnavne for blandede hold (f.eks. lokalunion e.lign.) medde- len.
les via e-mail til info@DanishInternational.dk. (tilmelding dog
via Bordtennisportalen)

Mere end

2.500 kampe

og

163.000 point

og flere tusinde

GLADE SMIL

INDKVARTERING
FREDERIKSBORGCENTRET
Indkvartering inklusiv morgenmad og frokost kan ske i FrederiksborgCentret (spillestedet) i fællesrum med plads til ca. 30
personer i hvert rum.
Deltagerne skal selv medbringe luftmadrasser og soveposer.
Der kan lejes luftmadras og sovepose hos Danish International.
For at sikre ro og søvn til alle, bemander Danish International
overnatningsfaciliteterne med opsyn gennem hele natten.
Priser
• Indkvartering inklusiv morgenmads– og frokostbuffet:
325 DKK pr person pr nat
• Leje af luftmadras og sovepose:
250 DKK pr person
Book din indkvartering og eventuel leje af luftmadras og
sovepose inden den 30. maj 2019 på DanishInternational.dk

HOTEL HILLERØD
Hotel Hillerød ligger 100 meter fra FrederiksborgCentret og du
kan gå til Hillerød bymidte på ca. 10 minutter.
2018-Priser (morgenmad inkluderet):
Eneværelse: 745 DKK pr nat
Dobbeltværelse: 960 DKK pr nat
Familieværelse for 3 personer: 1.160 DKK pr nat
Booking: Send mail til hotel@hotelhillerod.dk
eller ring til 48 24 08 00.
Bookingkode: “DanishInternational”

HILLERØD CAMPING:
Hillerød Camping er placeret i midten af Hillerød ca. 10 minutters gang fra FrederiksborgCentret og tæt på restauranter i
bymidten.
Pladsen byder på hytter fra 2 til 6 personer til meget rimelige
priser.
Se mere på hillerod-camping.dk

HILLERØD HOSTEL (VANDRERHJEM)
Hillerød Hostel ligger 8 minutter i bil fra FrederiksborgCentret
og tilbyder overnatning i hotelværelser eller familieværelser til
rimelige priser.
Se mere på HillerodHostel.dk

HILLERØD
Hillerød ligger i hjertet af Nordsjælland, omgivet af frodige Gribskov og med det historiske Frederiksborg Slot som et fornemt
midtpunkt. Byen har et aktivt kulturliv med masser af muligheder inden for musik, kunst, teater og film - og den har charmerende gågader og indkøbscentre, som tilbyder masser af shopping, caféer og restauranter.

TRANSPORT
Hillerød ligger 35 minutters kørsel i bil og tog fra Københavns centrum og Tivoli, og 25 min fra Helsingør.
Det tager ca. 1 time at køre fra Københavns Lufthavn til Hillerød med metro (M1 til Nørreport) og S-tog (Linje E fra Nørreport til
Hillerød), og spillestedet i Frederiksborgcentret ligger 5-10 minutter gåtur fra Hillerød station.

