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30. april 2020

Til samtlige klubber

Danmarksturneringen for ungdom 2020-2021

Så er det igen tid til tilmelding af hold til Danmarksturneringen (DT) for Ungdom
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.

Der indbydes i følgende rækker: Juniorligaen, Drengeligaen og Pigeligaen. Der gøres
opmærksom på at det kun er muligt at spille i én ungdomsaldersklasse; altså enten Juniorligaen
eller Drengeligaen. Dog kan spillere i Drengeligaen godt fungere som reserver i Juniorligaen, jf.
Turneringsreglementet §11 stk. 5.4 og §11 stk. 5.5 i tillægget for DT.

I alle ungdomsrækker er det, jævnfør Turneringsreglementets tillæg for DT §30 stk. 1, muligt
at tilmelde op til to hold i hver række.

Pigeligaen vil i  år også være åben for dame junior- og U21-spillere, hvis disse ikke har mere
end 1500 ratingpoint ved turneringsstart (starttallet) eller eventuelt kvalifikationsspil.

Betingelser for deltagelse i ungdomsdivisionerne: 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. Direktivet er gældende for alle rækker.

Uddrag af § 35, Divisionsrækker ungdom:

Stk. 1: Generelt vedrørende tilmelding og kvalifikation
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· Hvis flere end otte hold tilmelder sig til en kreds i Drengeligaen eller Pigeligaen og flere end
seks hold til en kreds i Juniorligaen, vil Turneringsgruppen forhåndsudtage hold på baggrund af
ratingtallene for de fire bedst placerede spillere, som fremgår af klubbernes ansøgning.

Turneringsgruppen afgør, hvor mange hold der forhåndsudtages, dog vil der altid skulle spilles
kvalifikation  om  minimum  én  plads  i  hver  kreds,  hvis  der  er  flere  ansøgninger  end  der  er
pladser.

· Ved tilmelding til Divisionsrækker for Ungdom skal de deltagende klubber på forhånd opgive
hvilke spillere, man vil benytte i eventuelle kvalifikationskampe og i den kommende sæson.
Andre spillere kan kun benyttes i kvalifikationskampene efter godkendelse af
Turneringsgruppen.

· For  de  klubber,  som  undgår  at  spille  kvalifikationsspil,  skal  de  4  højest  ratede  spillere  som
dannede baggrund for forhåndsudtagelsen, spille mindst 1/3 af kampene i grundspillet. Dette
gælder også de fire spillere, som kvalificerer hold til henholdsvis drenge og juniorrækkerne via
kvalifikationskampe. Afholdes ikke kvalifikationskampe, ophører spillernes forpligtelser i
forhold til kravet om antallet af spillede kampe.

· Hvis en klub ikke efterlever dette, vil Turneringsgruppen idømme klubben en bøde på 2.000
kr. pr. spiller, som ikke har overholdt dette kriterium, medmindre klubben kan dokumentere,
at den pågældende spiller er stoppet (ingen registrerede kampe på andre hold) eller har været
langtidsskadet (her kan Turneringsgruppen kræve lægeattest)

· Kvalifikationsturneringen for de hold, som ikke forhåndsudtages af Turneringsgruppen, vil
normalt blive afviklet i april/maj og regnes som afviklet i weekenden før turneringsstart i
efteråret.

· Ønsker en deltagende klub at tilmelde/benytte en spiller, som har licens for en anden klub, kan
det tillades uden karantæne. Der skal  i  givet  fald anmodes om klubskifte eller  søges om B-
licens på Bordtennisportalen, inden en eventuel kvalifikationsturnering starter. Datoen for
ansøgningen er afgørende for klubskiftetidspunktet/B-licensen.

· Kvalificerer et hold sig til Juniorligaen, Drengeligaen eller Pigeligaen kan de pågældende
spillere ikke repræsentere en anden klub i samme aldersgruppe. De almindelige op- og
nedrykningsregler mellem klubbens 1. og 2. hold inden for den pågældende aldersklasse er
gældende.

· Ved klubskifte i forbindelse med deltagelse i kvalifikationskampe til ungdomsdivisionerne
gælder, at disse regnes som afviklet umiddelbart før turneringsstart. En spiller kan annullere
sit klubskifte, hvis holdet ikke kvalificerer sig.

· Hvis  klubber,  der  er  berettiget  til  at  deltage  i  næste  sæsons  Divisionsrækker  for  ungdom
afmelder deres deltagelse, bestemmer Turneringsgruppen, hvem der eventuelt skal besætte
den/de ledige plads(er).

· Kvalifikationsturneringer til Divisionsrækker for Ungdom arrangeres af Turneringsgruppen.

Juniorligaen afvikles som en dobbeltturnering. Der spilles efter svensk system. Doubler afvikles
først. Der kan maksimalt deltage 12 hold. Hvert hold består af fire spillere.
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Afhængig af antallet af tilmeldte hold opdeles rækken i to geografisk opdelte kredse eller én
landsdækkende række. Turneringsgruppen vil efter udløb af tilmeldingsfristen offentliggøre
antallet af kredse.

Afvikles turneringen med én landsdækkende række gælder følgende
De fire bedst placerede hold kvalificerer sig til Slutspillet, som afvikles på en dag. Vinderen af
grundspillet vælger modstander til semifinalen og vælger mellem grundspillets nr. 3 og 4.
Vinderne  af  de  to  semifinaler  mødes  i  finalen  om  guld  og  sølvmedaljer,  mens  taberne  i  de  to
semifinaler mødes i kampen om bronzemedaljerne.

Afvikles turneringen med to kredse gælder følgende
De to bedst placerede hold i de to kredse kvalificerer sig til et Slutspil, som afvikles på en dag.
Der spilles semifinale mellem nr.  1 i  den ene kreds mod nr.  2 i  den anden kreds og omvendt.
Vinderne  af  de  to  semifinaler  mødes  i  finalen  om  guld  og  sølvmedaljer,  mens  taberne  i  de  to
semifinaler mødes i kampen om bronzemedaljerne.

Kampene i Slutspillet stoppes ved afgørelse. I tilfælde af uafgjort afgøres holdkampen med et
Golden Set.

Juniorligaen afvikles i samlinger. Der spilles typisk to kampe ved hver samling. Som
udgangspunkt skal forventes at kampene afvikles som følger:

· 1. halvdel: 13/9-2020 (1 kamp), 25/10-2020 (2 kampe) og 29/11-2020 (2 kampe).
· 2. halvdel: 31/1-2021 (1 kamp), 14/3-2021 (2 kampe) og 2/5-2021 (2 kampe).

Slutspil afvikles i Odense d. 30/5-2021.

Startpenge: 2.000,- kr.

Kvalifikation til Juniorligaen afvikles d. 23.- 24. maj 2020 – i hhv. øst og vest Danmark, eller
”centralt” i Danmark hvis rækken bliver landsdækkende.

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

Drengeligaen afvikles som en dobbeltturnering. Der spilles efter svensk system. Doubler afvikles
først. Der kan maksimalt deltage 16 hold. Hvert hold består af fire spillere.

Rækken opdeles i to geografisk opdelte kredse. I grundspillet afvikles alle kampe.

Såfremt Pigespillere og yngre (med mindre end 1500 i rating ved sæsonstart) ønsker at deltage i
Drengeligaen eller senior divisionsrækkerne, kræves samtidig deltagelse i Pigeligaen.

Mellem de tre bedst placerede hold i kreds 1 og kreds 2 afvikles et Slutspil i en weekend. Lørdag
spiller kreds 1’s nr. 2 og 3 kvartfinaler mod henholdsvis kreds 2’s nr. 3 og 2. De to kredsvindere
placeres  i  hver  sin  semifinale  og  møder  fortrinsvis  et  hold  fra  den  anden  kreds.  Vinder  begge
3’ere kvartfinalen, spiller disse mod kredsvinderen fra den anden kreds. Derefter spilles finale- og
bronzekamp.
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Kampe  i  Slutspillet  stoppes  ved  afgørelse.  I  tilfælde  af  uafgjort  afgøres  holdkampen  med  et
Golden Set.

Drengeligaen afvikles i samlinger. Der spilles typisk to kampe ved hver samling. Som
udgangspunkt skal forventes at kampene afvikles som følger:

· 1. halvdel: 13/9-2020 (2 kampe), 25/10-2020 (2 kampe), 15/11-2020 (1 kamp) og
29/11-2020 (2 kampe).

· 2. halvdel: 31/1-2021 (1 kamp), 14/3-2021 (2 kampe), 11/4-2021 (2 kampe) og 2/5-
2021 (2 kampe).

Slutspil afvikles i Odense. Kvartfinaler d. 29/5-2021. Semi- og finaler d. 30/5-2021.

Startpenge: 2.000,- kr.

Kvalifikation til  Drengeligaen afvikles d.  23.-  24.  maj 2020 – i  hhv.  øst  og vest  Danmark,  eller
”centralt” i Danmark hvis rækken bliver landsdækkende.

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

Pigeligaen afvikles som en dobbeltturnering. Der spilles efter systemet for tomandshold. Double
afvikles som kamp nr. 3. Der kan maksimalt deltage 16 hold.

Rækken afvikles som en prøverække og vil være åben for indløsning af B-licens hele sæsonen,
dog må den spiller, der indtræder på et hold ikke have højere rating end den spiller, der skal
erstattes. Efterfølgende kan spillerne benyttes frit på holdet.

Dame junior- og U21-spillere kan deltage på holdet, hvis de ikke har mere end 1500 i rating ved
sæsonstart.
Det vil være tilladt at indsætte en ekstra spiller i doublen.

Såfremt Pigespillere og yngre (med mindre end 1500 i rating ved sæsonstart) ønsker at deltage i
Drengeligaen eller senior divisionsrækkerne, kræves samtidig deltagelse i Pigeligaen.

Turneringen afvikles som 2-mandshold i samlinger, hvor hvert hold spiller 2-3 holdkampe pr. dag.
Afhængig af antallet af tilmeldte hold opdeles rækken i to geografisk opdelte kredse eller én
landsdækkende række. Turneringsgruppen vil efter udløb af tilmeldingsfristen offentliggøre
antallet af kredse.

Afvikles turneringen med én landsdækkende række gælder følgende
I første turneringshalvdel mødes holdene én gang.

I anden turneringshalvdel opdeles rækken i en slutspilskreds A bestående af hold fra den øverste
halvdel af den indledende række samt en slutspilskreds B bestående af hold fra den nederste
halvdel af den indledende række. I anden turneringshalvdel mødes holdene i henholdsvis kreds A
og B hinanden to gange.
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De fire bedst placerede hold i slutspilskreds A kvalificerer sig til Slutspillet, som afvikles på en
dag. Vinderen af slutspilskreds A vælger modstander til semifinalen og vælger mellem kredsens
nr. 3 og 4. Vinderne af de to semifinaler mødes i finalen om guld og sølvmedaljer, mens taberne i
de to semifinaler mødes i kampen om bronzemedaljerne. Kampene i Slutspillet stoppes ved
afgørelse.

Afvikles turneringen med to kredse gælder følgende
De to bedst placerede hold i de to kredse kvalificerer sig til  Slutspillet, som afvikles på en dag.
Der spilles semifinale mellem nr.  1 i  den ene kreds mod nr.  2 i  den anden kreds og omvendt.
Vinderne  af  de  to  semifinaler  mødes  i  finalen  om  guld  og  sølvmedaljer,  mens  taberne  i  de  to
semifinaler mødes i kampen om bronzemedaljerne. Kampene i Slutspillet stoppes ved afgørelse.

Pigeligaen afvikles i samlinger. Der spilles typisk to-tre kampe ved hver samling. Som
udgangspunkt skal forventes at kampene afvikles som følger:

· 1. halvdel: 12/9-2020, 24/10-2020 og 28/11-2020.
· 2. halvdel: 27/2-2021, 10/4-2021 og 1/5-2021.

Slutspil afvikles i Odense d. 29/5-2021.

Startpenge: 1.200,- kr.

Kvalifikation  til  Pigeligaen  afvikles  d.  23.-  24.  maj  2020  –  i  hhv.  øst  og  vest  Danmark,  eller
”centralt” i Danmark hvis rækken bliver landsdækkende.

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

Brug af spillere:

Ungdomsspilere kan deltage på både ungdoms- og seniorhold. Ungdomsspillere kan kun deltage i
én aldersklasse i ungdomsrækkerne. B-licens giver en spiller ret til at deltage på et turneringshold
for en anden klub. Det er ikke muligt at søge B-licens til en spiller, som har A-licens i en klub som
opstiller i samme række.

Der kan til hver holdkamp kun benyttes to spillere på B-licens. Dog kan overbygningsklubber ikke
gøre brug af B-licenser.

Ved  klubskifte  og  løsning  af  B-licens  i  forbindelse  med  deltagelse  i  kvalifikationskampe  til
ungdomsdivisionerne gælder, at disse regnes som afviklet umiddelbart før Divisionsrækkernes
start. En spiller kan dog skifte tilbage til  sin gamle klub uden karantæne, såfremt holdet ikke
kvalificerer sig. Ligeledes ophæves alle løste B-licenser i forbindelse med kvalifikationen til
ungdomsrækkerne, hvis klubberne ikke kvalificerer sig.



_______________________________________________________________________________

 BORDTENNIS DANMARK – Idrættens Hus – 2605 Brøndby – Danmark
 Tel. +45 4326 2112 – btdk@bordtennisdanmark.dk – www.bordtennisdanmark.dk

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

Med venlig hilsen
Bordtennis Danmark

f/Turneringsgruppen
Carsten Egeholt


