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Til samtlige klubber

Danmarksturneringen for Damer 2020–2021

Så er det igen tid til tilmelding af hold til 2. division for damer 2020/2021.  Der  er
tilmeldingsfrist mandag den 18. maj 2020, dette af hensyn til planlægning af eventuel
kvalifikation.
Alle klubber informeres, i den kommende uge om, hvordan den konkrete tilmelding skal foretages
i år (forhåbentlig elektronisk via Bordtennisportalen). Derfor er der ikke vedhæftet sædvanlig
tilmeldingsblanket i år. Tilmelding vil kunne ske i perioden 8.-18. maj, og kun på den anviste
måde (følger).

Vigtigt
Turneringsreglementet er under revision til ét fælles reglement gældende for alle holdturneringer
under Bordtennis Danmark (BTDK). I denne indbydelse anvendes henvisninger til udkastet pr. 14.
april 2020 for reglementet til sæsonen 2020-2021, som kan findes på BTDK’s hjemmeside.

Som  følge  af  det  stigende  antal  tilmeldte  hold  i  damerækkerne,  kan  det  ikke  forventes  at
samlinger kan afholdes for samtlige hold på samme lokalitet.

Oprykning og nedrykning
Som følge af COVID-19 blev sæsonen 2019-2020 afbrudt før rækkerne var færdigspillet og den
aktuelle stilling blev rækkernes slutstilling.

Silkeborg BTK er første oprykningsberettigede hold fra 1. division og rykker dermed direkte op
i Bordtennisligaen.

Sisu/MBK er næste oprykningsberettigede hold og er berettiget til en kvalifikationskamp mod
Bordtennisligaens nr. 7 som er Roskilde. Sisu/MBK har meddelt Turneringsgruppen, at de ikke
ønsker at spille kvalifikationskampen. Roskilde forbliver dermed i Bordtennisligaen.
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Slutstillingen i divisionsrækkerne for damer medfører dermed følgende hold i rækkerne til
næste sæson:

Bordtennisliga 1. division 2. Division
Hvidovre Bordtennis Roskilde 2 København (N)
Hillerød GI Sisu/MBK 1 Viby 2
OB Allerød Sisu/MBK 2
Ballerup Ballerup 2 Næstved B.
Viby Amager Ledig plads
Greve Helsingør Ledig plads
Roskilde Hvidovre Bordtennis 2 (O) Ledig plads
Silkeborg (O) Fredensborg (O) Ledig plads

Overstiger  antallet  af  tilmeldte  hold  til  2.  division  i  2020-2021  8  hold  vil  en  eventuel
kvalifikation til rækken foregå i weekenden den 23.- 24. maj 2020.

Som følge af corona-situationen er datoen belagt med en vis usikkerhed. Mere
information vil blive udsendt til klubberne såfremt en udsættelse bliver nødvendig,
herunder også de særlige forhold som måtte gælde ved klubskifter og B-licenser.

Betingelser for deltagelse i Divisionsrækkerne for damer: Der  henvises  til  BTDK’s
direktiv om krav til uddannede trænere i DT-klubber 2018-2021, som kan findes på BTDK’s
hjemmeside under Klubservice og Regler. Kravet er gældende i alle rækker.

Holdstørrelse: Hvert hold består af tre spillere.

Spillesystem: Divisionsrækkerne afvikles i samlinger. Der spilles efter spillesystemet for 3-
mandshold.  Der  spilles  typisk  tre  holdkampe  ved  hver  samling  (to  lørdag  og  en  søndag).
Holdkampene afvikles på 1-2 borde.

I alle rækker mødes alle hold to gange og i Bordtennisligaen afsluttes med et slutspil jævnfør
turneringsreglementet.

Som udgangspunkt forventes at kampene afvikles som følger (gælder også for Bordtennisligaen):
· 1. halvdel: 13/9-2020 (2 kampe), 14/11-2020 (2 kampe), 15/11-2020 (1 kamp) og

29/11-2020 (2 kampe). Reserve datoer: 25/10-2020.
· 2. halvdel: 30/1-2021 (1 kamp), 13/3-2021 (2 kampe), 14/3-2021 (1 kamp) og 11/4-

2021 (2 kampe). Reserve datoer: 28/2-2021 og 2/5-2021.

Turneringsgruppen er bekendt med at der i weekenden d. 12-13. september 2020 afholdes World
Veterans Tour i Karlskrona i Sverige, som en del spillere formentlig har planer om at deltage i.
Corona-situationen medfører dog stor usikkerhed om alle internationale stævner. Desuden
medfører deltagelse i et internationalt stævne, med de nuværende regler, 14 dages karantæne
når  man  kommer  hjem  fra  stævnet.  Derfor  fastholdes  datoen  d.  13.  september  2020.  Hvis
stævnet gennemføres, rykkes DT-runden til d. 25. oktober 2020 som dermed bliver første runde.

Spillere: Brug af spillere i forbindelse med evt. kvalifikation jvf. turneringsreglementet. Der
kan til hver holdkamp kun benyttes to spillere på B-licens. Dog kan overbygningsklubber ikke
gøre brug af B-licenser.

Startgebyr:  kr.  3.800,-  for  alle  rækker.  Der  foretages  ikke  modregning  for  transport  og
overnatning,  dog  kan  i  særlige  situationer  søges  om  rejsetilskud  fra  DT-rejsepuljen
(https://dbtu.dk/skemaer-vejledninger).
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Tilmelding: Tilmeldingsfristen er mandag den 18. maj.

Evt. spørgsmål til undertegnede
· på telefon: 43 26 21 11 eller
· e-mail: carsten.egeholt@bordtennisdanmark.dk

Forbehold: Turneringsstrukturen  i  1.  og  2.  division  vil  stadig  være  afhængig  antallet  af
tilmeldte hold og kan ændres i forhold til ovenstående hvis tilmeldingen er for lav. Det endelige
antal spilleweekender vil ligeledes være afhængig af antallet af tilmeldte hold. Når tilmeldinger
er modtaget, vil Turneringsgruppen meddele alle klubber om struktur i 1. og 2. division samt
om kvalifikationskampe skal afvikles.

Med venlig hilsen
Bordtennis Danmark

f/turneringsgruppen
Carsten Egeholt


