Turneringsreglement
Bordtennis Danmarks og DGI’s holdturnering
Regionsspecifikke regler
Region Vest (Jylland)

Turneringsreglementet udarbejdes af Turneringsgruppen (TG).

3. september 2020

Indholdsfortegnelse
Kapitel 7. Regionale tillæg ................................................................................................................................ 2
Ad § 4 B-licens ............................................................................................................................................... 2
Ad § 8 stk. 1. Indbydelse ................................................................................................................................ 2
Ad § 8 stk. 3. Rækker ..................................................................................................................................... 2
Ad § 9 stk. 2. Brug af spillere ......................................................................................................................... 3
Ad § 10 stk. 6. Udskiftning af spillere ............................................................................................................ 3
Ad § 11 stk. 6. Reserver ................................................................................................................................ 3
Ad § 12 stk. 1. Overbygningshold .................................................................................................................. 3
Ad § 15 stk. 4. Kampflytning .......................................................................................................................... 4
Ad § 19 stk. 1. Golden Set.............................................................................................................................. 4
Ad § 21 stk. 5. Trækning af hold .................................................................................................................... 4
Kapitel 8. Turneringsafvikling, regionale regler generelt ................................................................................ 4
§ 30. Generelle regler i Serierækkerne.......................................................................................................... 4
Kapitel 9. Turneringsafvikling, op- og nedrykning ........................................................................................... 5
§ 31. Jyllandsserien (efterår) og DT-Kval (forår) ............................................................................................ 5
§ 32. Serie 1 (efterår) og JS-kval (forår) ......................................................................................................... 5
§ 33. Serie 2 - Serie 5 (efterår) og S1-kval – S4-kval (forår) ........................................................................... 5
§ 34. Jyllandsserie Damer .............................................................................................................................. 5
§ 35. Holdfinaler og Finalestævne ................................................................................................................. 6

1

Kapitel 7. Regionale tillæg
Ad § 4 B-licens
§ 4 stk. 4.1: I herreseniorrækkerne er det tilladt herrespillere at deltage på en B-licens.
Spillere som gennem hele sæsonen i serierækkerne, har deltaget på et herreseniorhold med B-licens, kan
deltage i eventuelle kvalifikationskampe til 3. division på B-licens.
§4 stk. 7.1: Ved enhver holdkamp skal mindst én af spillerne have A-licens for den pågældende klub.
Ad § 8 stk. 1. Indbydelse
§ 8 Stk. 1.1: Udsendelse af indbydelse til den kommende sæson sker typisk primo august for seniorrækkerne
og ultimo august for de øvrige rækker. Tilmelding til holdturneringen foretages via Bordtennisportalen.
Tilmelding af alle hold skal indeholde navne og sæsonens startratingtal på de spillere, som klubberne ønsker
at benytte på disse hold.
§ 8 stk. 1.2: Klubbernes hold tilmeldes (gældende for såvel efterårs- som forårsturneringen) og placeres hvad
angår Jyllandsserien og Serie 1 efter sidste sæsons placering, herunder op- og nedrykning.
§ 8 stk. 1.3: Hold til Serie 2, 3, 4 og 5 indplaceres efter geografiske hensyn.
§ 8 stk. 1.4: En klub kan anmelde ekstra hold til forårsturneringen (frist december). Her er aktuelt ratingtal
d. 31. december gældende. Holdet kan deltage ved holdfinaler i foråret.
Ad § 8 stk. 3. Rækker
§ 8 Stk. 3.1: I efteråret spilles i følgende rækker med følgende holdstørrelser og antal hold:
Herrer
Jyllandsserie
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
1

4 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere

4 kredse
6 kredse
x kredse1
x kredse1
x kredse1
x kredse1

5 hold
5 hold
4 hold
4 hold
4 hold
4 hold

Endelig inddeling foretages af turneringsgruppen, når tilmeldingerne er indgået.

§ 8 Stk. 3.2: I foråret spilles i følgende rækker med følgende holdstørrelser og antal hold:
Herrer
DT-Kval
Jyllandsserie (JS-Kval)
Serie 1 (S1-Kval)
Serie 2 (S2-Kval)
Serie 3 (S3-Kval)
Serie 4 (S4-Kval)
Serie 5 (??)
1

4 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere

1 kreds
4 kredse
6 kredse
x kredse1
x kredse1
x kredse1
x kredse1

Endelig inddeling foretages af turneringsgruppen, når tilmeldingerne er indgået.
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8 hold
5 hold
5 hold
5 hold
5 hold
5 hold
5 hold

§ 8 Stk. 3.3: I damerækker spilles gennem hele sæsonen i følgende rækker med følgende holdstørrelser og
antal hold:
Damer
Jyllandsserien

2 spillere

1-2 kredse

4-5 hold

Ad § 9 stk. 2. Brug af spillere
§ 9 Stk. 2.1: Følgende ratinggrænser er gældende ved deltagelse i:
 Jyllandsserien er åben for alle spillere.
 Serie 1 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1999 og derunder
 Serie 2 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1699 og derunder 1.
 Serie 3 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1499 og derunder 2.
 Serie 4 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart start har et startratingtal på 1299 og derunder 3.
 Serie 5 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart start har et startratingtal på 1099 og derunder 4.
1

Der må deltage juniorspillere, samt en yngre spiller på holdet pr. holdkamp.
Der må deltage juniorspillere på holdet.
3
Det må maksimalt være én juniorspiller på holdet pr. holdkamp.
4
Der må ikke være ungdomsspillere på holdet.
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§ 9 stk. 2.2: Reglen om max. ratingtal gælder ikke for en klubs førstehold. Der må dog kun til hver holdkamp
være én spiller med højere rating end det som er max grænsen for rækken. Holdet kan spille i en række lavere
end det som spillerens ratingtal berettiger til.
§ 9 stk. 2.3: Der kan ved tilmelding til holdturneringen søges om dispensation for benyttelse af spillere med
for højt ratingtal. Spillere med for højt ratingtal kan ikke rykke ned på et lavere rangerende hold.
§ 9 stk. 2.4: Hold med dispensationer kan ikke kvalificere sig til holdfinaler, hvorved nr. 2 i rækken overtager
pladsen, men dispensationsholdet kan både rykke op- og ned fra rækken.
Ad § 10 stk. 6. Udskiftning af spillere

§ 10 stk. 6.1: Fra og med næstsidste runde af både efterårets Jyllandsserie, forårets DT Kval samt alle
holdfinaler, låses spillerne til det hold de senest var spilleberettiget på som ordinære spillere. Spillere anvendt
som ordinære spillere kan dermed ikke rykke ned på et lavere rangeret hold i rækkens sidste to holdkampe,
men kan dog anvendes som reserve i overensstemmelse med § 11.
Reserve kan anvendes, hvis vedkommende i den pågældende halvsæson har spillet mindst en seniorholdkamp for klubben og samtidig har lavere rating end den spiller, der afløses.
Ad § 11 stk. 6. Reserver
§ 11 Stk. 6.1: I løbet af hver halvsæson kan en spiller kun fungere som reserve i to holdkampe, dog under
forudsætning af at reserven har lavere ratingpoint end spilleren som afløses. Spillere, der må spille i to
kategorier, kan dog fungere som reserve i to holdkampe i begge kategorier.
Ad § 12 stk. 1. Overbygningshold
§ 12 Stk. 1.1: I Serierækkerne er etablering af overbygningshold tilladt.
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Ad § 15 stk. 4. Kampflytning
§ 15 Stk. 4.1: En kamp kan ikke flyttes til en dato efter rækkens sidste spilledag.
§15 stk. 4.2: Ved kampflytninger sendes anmodning om flytning af kampen, med accept fra begge klubber,
til seniorkampflytningjylland@outlook.com.
Ad § 19 stk. 1. Golden Set
§ 19 stk. 1.1: I serierækkerne anvendes generelt ikke Golden Set.
Ad § 21 stk. 5. Trækning af hold
§ 21 stk. 5.1: Hvis man får tilladelse til at trække et højere rangeret hold, kan spillerne kun deltage på et
lavere rangerede hold, hvis man opfylder ratinggrænsen jævnfør §9 stk. 2.1.

Kapitel 8. Turneringsafvikling, regionale regler generelt
§ 30. Generelle regler i Serierækkerne
Stk. 1: Der stilles ikke krav til hvor mange hold fra den samme klub, som kan deltage i samme række. Hold
fra samme klub skal dog møde hinanden i første kamp.
Stk. 2: I serie 2 til serie 5 indplaceres holdene efter geografiske hensyn.
Stk. 3: I alle rækker spilles fuldt ud.

Stk. 4: I tilfælde af kvalifikationskampe inden opstart på holdturneringen i efteråret samt ved holdfinaler
stoppes holdkampen, når der er fundet en vinder.
Stk. 5: Hvis et hold mangler en spiller, skal den manglende spiller placeres som følger:
 Jyllandsserie og DT-kval: Pladserne A4/B3 samt double 2 skal ikke benyttes.
 Øvrige rækker: Pladserne A3/B3 skal ikke benyttes.
Stk. 6: Opstilling i doubler
 Det er tilladt at bruge en ny spiller i HVER af doublerne på 4 mands hold, (ved anvendelse af 6 spillere skal
begge ekstra spillere, spille double med hver sin singlespiller i holdkampen = det er ikke tilladt at indsætte
helt ny double). Det er tilladt at bruge en 4. spiller i doublen i en 3-mands holdkamp.
 Det er tilladt at bruge en 3. spiller i doublen i en 2-mands holdkamp.
 I alle tilfælde i forhold til at indsætte ekstra spiller til double, skal disse være spilleberettiget.
 I alle tilfælde gælder at de(n) ekstra spiller(e) regnes som ordinær spiller på holdet. Efterfølgende
nedrykning til lavere rangerende hold, kan dermed kun ske i overensstemmelse med § 11.
Stk. 7: To hold fra samme klub kan ikke passere hinanden ved op- og nedrykninger til og fra
Divisionsrækkerne. Dette gælder også for overbygningshold/moderklubber. Også selv om man skulle vælge
at ophæve overbygningen for den kommende sæson – det vil sige at sæsonen spilles helt færdig, inklusive
op- og nedrykning samt kvalifikationskampe, før ophævelsen træder i kraft.
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Kapitel 9. Turneringsafvikling, op- og nedrykning
§ 31. Jyllandsserien (efterår) og DT-Kval (forår)
Stk. 1: Der spilles efter svensk system. Både efterårs- og forårsturneringen afvikles som en dobbeltturnering.
Stk. 2: Fra hver kreds i Jyllandsserien (efterår) rykker nr. 1 og nr. 2 op i DT-Kval (forår). Kamppoint og
indbyrdes kampscore fra Jyllandsserien mellem nr. 1 og 2 i hver kreds overføres til DT-kval (forår).
Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i DT-kval (forår) rykker direkte op i 3. division.
Næstbedst placerede oprykningsberettigede hold i DT-kval (forår) deltager i en kvalifikationsturnering mod
oprykningsberettigede hold fra de andre regioner om oprykning til i 3. division.
Vedrørende detaljeret beskrivelse af kvalifikationsturneringen henvises til de regionsspecifikke regler for
divisionsrækker § 32 stk. 2.
Stk. 3: Rækkens øvrige hold fortsætter i JS-kval (forår). Point overføres ikke.
Stk. 4: Hold i DT-kval (forår) er som udgangspunkt alle kvalificeret til Jyllandsserien næste sæson.
§ 32. Serie 1 (efterår) og JS-kval (forår)
Stk. 1: Der spilles efter system for tremandshold. Både efterårs- og forårsturneringen afvikles som en
dobbeltturnering.
Stk. 2: Fra hver kreds i Serie 1 (efterår) rykker nr. 1 og nr. 2 op i JS-Kval (forår). Point overføres ikke.
Stk. 3: I JS-kval (forår) etableres nye kredse bestående af hold fra Jyllandsserie (efterår) og Serie 1 (efterår).
 Oprykning: Fra JS-kval (forår) rykker kredsenes nr. 1 og 2 op i Jyllandsserien næste sæson (efterår).
 Nedrykning: Rækkens øvrige hold bliver i serie 1 (forår) næste sæson.
§ 33. Serie 2 - Serie 5 (efterår) og S1-kval – S4-kval (forår)
Stk. 1: Der spilles efter system for tremandshold. Både efterårs- og forårsturneringen afvikles som en
dobbeltturnering.
Stk. 2: Der er fri tilmelding til serie 2, serie 3, serie 4 og serie 5.
Stk. 3: Fra hver kreds i Serie 2 (efterår) rykker nr. 1 og nr. 2 op i S1-Kval (forår). Point overføres ikke.
Samme princip anvendes i Serie 3 - Serie 5.
Stk. 4: I S1-kval (forår) etableres nye kredse bestående af hold fra både Serie 1 (efterår) og Jyllandsserie
(efterår).
 Oprykning: Fra S1-kval (forår) rykker kredsenes nr. 1 og 2 op i Serie 1 næste sæson.
 Nedrykning: Rækkens øvrige hold rykker i serie 2 (efterår) næste sæson.
Samme princip anvendes i Serie 3 - Serie 5.
§ 34. Jyllandsserie Damer
Stk. 1: Der spilles efter system for tomandshold.
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Stk. 2: Turneringsgruppen bestemmer turneringsformen efter udløb af tilmeldingsfristen.
§ 35. Holdfinaler og Finalestævne
Stk. 1: Kredsvinderne i Jyllandsserie til serie 5 inviteres til holdfinaler som afslutning på forårssæsonen, hvor
der spilles om henholdsvis guld-, sølv- og bronzemedaljer. Holdfinaler afvikles efter cup-systemet.
Turneringsgruppen forestår seedning og lodtrækning.
Stk.2: Nr. 1, 2 og 3 i DT-kval (forår) modtager henholdsvis guld-, sølv- og bronzemedaljer.
Stk. 3: Finalestævne for ungdom afvikles efter hver halvsæson, hvor der udleveres guld-, sølv- og bronzemedaljer. Vinderholdene af de enkelte rækker vinder en klubpokal. Der er medaljer til alle kvalificerede hold
til Finalestævnet.
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