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Kapitel 1. Indledning
Situationen omkring COVID‐19 ændrer sig løbende og det må forventes, at udviklingen på et eller andet
tidspunkt vil få indflydelse på afvikling af holdturneringen.
Med henvisning til det generelle turneringsreglement § 28 stk. 1 gælder følgende uddrag:

Med baggrund i ovenstående vil Turneringsgruppen løbende vurdere behovet for ekstraordinære
dispensationer fra reglerne i både det generelle reglement og de regionsbestemte reglementer.
Vurderinger vil naturligvis være baseret på retningslinjer fra myndighederne, DIF, DGI samt input fra
klubberne.

Kapitel 2. Dispensationer og særlige regler
1. Afvikling af double
Jævnfør Bordtennis Danmarks retningslinjer for genåbning af bordtennis, herunder turnerings‐ og
stævneaktiviteter dateret 7. august 2020 gælder følgende i forbindelse med afvikling af doubler ved
holdkampe:
I forbindelse med turnerings‐ og konkurrenceaktiviteter er det tilladt at spille double. Vi
henstiller til, at doublemakkeren i videst muligt omfang holder afstand mellem boldene
og undgår kropskontakt.
Bordtennis Danmark har gennem de seneste uger modtaget flere spørgsmål vedrørende afvikling af doubler
i holdkampe. Jævnfør de gældende retningslinjer, er det tilladt at både træne og spille double. Der findes
givet vis flere spillere som føler sig utrygge ved at spille double. Turneringsgruppen har derfor besluttet at
der midlertidig gives dispensation fra § 9 stk. 9 som lyder:

Double indgår i samtlige holdkampe fra serie 5 til 1. division. Hvis en spiller føler sig utryg ved at spille double,
vil det være helt lovligt at trække sig fra kampen. Spilleren kan efterfølgende fortsætte holdkampen
(singlekampe) uden begrænsninger. Turneringsgruppen anser det for fuldstændig uacceptabelt hvis
modstandere eller medspillere ligger pres på den spiller, som ikke ønsker at spille double.
Regler ved 4‐mandshold:
 Vælger en spiller eller en hel double at trække sig tabes kampen 0‐3.
 Vælger en spiller eller en hel double fra hvert hold at trække sig, afvikles double 1 med de 2x2 spillere
som vælger at spille. Double 2 noteres som ”ej mødt”.
 Vælger alle spillere på begge hold at trække sig fra doublerne, noteres 3‐0 til det ene hold og 0‐3 til
det andet hold. Doublerne neutraliseres dermed.
 ”Ej mødt” i double får ingen indflydelse i forhold til om holdet er spilleberettiget (minimum tre
spillere).
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Regler ved 3‐mandshold:
 Vælger en spiller eller en hel double at trække sig tabes kampen 0‐3.
 Vælger en spiller eller en hel double fra hvert hold at trække sig noteres doublen som ”ej mødt”.
 ”Ej mødt” i double får ingen indflydelse i forhold til om holdet er spilleberettiget (minimum to
spillere).
Regler ved 2‐mandshold:
 Vælger en spiller eller en hel double at trække sig tabes kampen 0‐3.
 Vælger en spiller eller en hel double fra hvert hold at trække sig noteres doublen som ”ej mødt”.
 ”Ej mødt” i double får ingen indflydelse i forhold til om holdet er spilleberettiget (minimum to
spillere).
Da retningslinjerne pt. tillader afvikling af doublekampe i holdturneringen, er det Turneringsgruppens
beslutning at doubler som udgangspunkt skal afvikles. Et total stop for afvikling af doubler ved holdkampe er
pt. ikke aktuelt, men situationen vurderes løbende.
2. Prioriteringsliste for ungdoms landsholdsspillere
COVID‐19 medfører, at internationale ITTF‐arrangementer aflyses eller udsættes på stribe. Listen over
berørte stævner er næsten uendelig. Vores ungdoms landsholdsspillere har derfor meget få muligheder for
internationale kampe. For nærværende er eneste mulighed ganske få stævner i Sverige.
Turneringsgruppen har derfor besluttet midlertidigt at ophøje landsholdsudtagelser for ungdomsspillere til
niveau som ITTF‐arrangementer og dermed give ekstraordinær mulighed for at aktivere prioriteringslisten.
Betingelsen er dog at spillerne udtages af landstrænerne og at spillerne tilmeldes stævnet som ”Danmark”.
Det går dermed ikke, at spillerne tilmeldes stævnet under dansk eller eventuel svensk klub, eller tilmelder sig
stævnet på eget initiativ.
Aktivering af prioriteringslisten medfører, at klubben har ret til at kræve holdkampen flyttet. De nærmere
regler ved kampflytning i forbindelse med aktivering af prioriteringslisten fremgår af § 15 i det generelle
reglement.
3. Spiller eller klub i karantæne
Det kan ikke afvises, at en spiller på et tidspunkt bliver ramt af COVID‐19 eller sendes i karantæne som følge
af mulig kontakt. Sådanne tilfælde vil blive betragtet som force majeure og kan medføre udsættelse af
holdkampen. Turneringsgruppen vil dog kræve dokumentation for situationen.
Konsekvensen kan også være yderligere dispensation for anvendelse af en anden spiller, så holdkampen kan
afvikles inden for rimelig tid.
4. Øvrige bemærkninger
Da situationen løbende ændrer sig i de forskellige områder, kan noget så simpelt som omklædnings‐ og
badefaciliteter være lukket. Turneringsgruppen har desværre ingen mulighed for at ajourføre en liste over
spillesteder, hvor der ikke er omklædnings‐ og badefaciliteter. Den enkelte klub må kontakte hjemmeholdet
og forhøre om særlige restriktioner er gældende.
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Turneringsgruppen forventer at både klubber og spillere vil være fleksible og vise forståelse i denne tid.
Måske skal vi glæde os over, at vi overhovedet kan afvikle turneringen.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Turneringsgruppen
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