
 

 

BTDK koncept for Ungdoms Top 12 
 

Udarbejdet af BTDKs Elite- og Talentgruppe - august 2017. 

 

 

Indledning 

Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af BTDKs Ungdoms Top 12 – en årlig 

turnering for de bedste ungdomsspillere i de danske bordtennisklubber. 
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Kapitel 1: Generelt 
 

§ 1: Overordnet ansvar 

Stk. 1: BTDKs Elite- og Talentgruppe har det overordnede ansvar for afviklingen af BTDKs Ungdoms Top 

12.  

 

Stk. 2: De 4 lokalunioner har i fællesskab har ansvar for afviklingen af kvalifikationsturneringen til BTDKs 

Ungdoms Top 12 (Kval. Top 12). 

 

§ 2: BTDKs stævne- og ratingreglement 

BTDKs stævne- og ratingreglement gælder for afviklingen af både Kval. Top 12 og BTDKs Ungdoms  

Top 12 medmindre bestemmelserne i reglementet udtrykkeligt er fraveget eller suppleret i dette koncept.  

 

§ 3: Ansøgning og udvælgelse af arrangør 

Stk. 1: Alle klubber eller unioner under BTDK kan søge BTDK om at afholde Ungdoms Top 12. 

 Terminerne for afvikling af Kval. Top 12 og Top 12 fastsættes af BTDK. 

 

Stk. 2: BTDK fastsætter mindstekrav til indholdet af ansøgninger samt fastsætter ansøgningsfrister for 

afvikling af Ungdoms Top 12. Begge dele offentliggøres via BTDKs hjemmeside.  

 

Stk. 3: BTDKs bestyrelse udvælger på baggrund af ovennævnte ansøgninger arrangør til Ungdoms Top 12. 

Der kan i udvælgelsen af arrangører lægges vægt på sportslige, geografiske og økonomiske hensyn. 

 

Stk. 4: BTDK yder et økonomisk tilskud til arrangøren for afholdelsen af stævnet. Størrelsen af det 

økonomiske tilskud fastsættes af BTDK for en sæson ad gangen og offentliggøres sammen med de i stk. 2. 

nævnte krav m.v. 

 

Vejledning 

Lokalunionerne fastsætter i fællesskab bestemmelserne for ansøgning og udvælgelse af arrangører til Kval. 

Top 12. 

 

§ 4: Rækker  

Ved Ungdoms Top 12 afvikles følgende 6 singlerækker: 

 

 Herre Junior 

 Drenge 

 Yngre Drenge 

 Dame U21/Dame Junior 

 Pige 

 Yngre pige 

 

§ 5: Deltagerantal 

Rækkerne ved Ungdoms Top 12 afvikles med hver 12 deltagere. 

 

§ 6: Deltagerbetaling  

BTDKs bestyrelse fastsætter inden 1. september i den pågældende sæson prisen for deltagelse i Ungdoms 

Top 12. Betaling skal ske sammen med tilmeldingen. Ved afbud til Top 12 efter afvikling af Kval Top 12 

tilbagebetales deltagerbetalingen ikke. 

 



 
 

 

Kapitel 2: Kvalifikation og tilmelding 
 

§ 7: Forhåndsudtagelse til Top 12 

Stk. 1: I hver række forhåndsudtages som udgangspunkt 8 spillere direkte til Top 12. De resterende deltagere 

kvalificerer sig til Ungdoms Top 12 via Kval. Top 12.. 

 

Stk. 2: I hver række forhåndsudtager BTDKs Elite- og Talentgruppe som udgangspunkt de 8 øverst 

placerede spillere på BTDKs ratingliste på udtagelsesdagen til Ungdoms Top 12, jf. dog stk. 4.  

 

Stk. 3: BTDKs Elite- og Talentgruppe udpeger endvidere nummer 9 til 12 på BTDKs ratingliste på 

udtagelsesdagen til at være 1. – 4. reserve til Ungdoms Top 12. Der kan udpeges yderligere reserver efter 

behov, jf. dog stk. 4.  

 

Stk. 4: Der kan kun forhåndsudtages spillere, der på udtagelsesdagen har spillet mindst 8 kampe, der tæller 

med til BTDKs ratingliste i den pågældende sæson. En klub kan søge BTDKs Elite- og Talentgruppe om 

dispensation fra reglen, hvis sportslige hensyn taler herfor.  

 

Stk. 5: Der udtages i sæsonen 2019/2020 efter BTDKs ratingliste pr. 17. oktober 2019. 

 

Stk. 6: Navnene på de forhåndsudtagne spillere og reserver offentliggøres på BTDKs hjemmeside.   

 

Vejledning: 

Til stk. 1: Alle spillere, der har licens i en dansk klub, kan deltage i Ungdoms Top 12. Dvs., at både danske 

og udenlandske spillere med licens i en dansk klub er omfattet af reglerne.  

 

Til stk. 2: Hvis to spillere har samme ratingtal, er det den spiller, der har spillet flest kampe, som tæller med 

på ratinglisten, i den pågældende sæson, som skal udtages først. Hvis der fortsat er lighed afgøres 

rækkefølgen af spillerne ved lodtrækning, som foretages af BTDKs Elite- og Talentgruppe. 

 

En yngre spiller kan forhåndsudtages til en ældre række, hvis dennes ratingtal berettiger til det.  

Dette kan dog kun ske, hvis BTDKs Elite- og Talentgruppe, spillerens klub og spilleren selv i forening 

mener,  

at det sportsligt set vil være det bedste for spilleren.  

 

En spiller kan kun deltage i én række ved Ungdoms Top 12. 

 

En yngre spiller kan udtages til Kval. Top 12 i en ældre række, hvis lokalunionerne vurderer, at spilleren har 

niveauet til det. Dette kan dog kun ske, hvis lokalunionerne, BTDKs Elite- og Talentgruppe, spillerens klub 

og spilleren selv i forening mener, at det sportsligt set vil være det bedste for spilleren. Hvis en yngre spiller 

deltager i Kval. Top 12 i en ældre rækker, fraskriver spilleren sig muligheden for at deltage i Ungdoms Top 

12 i den yngre række.   

 

Til stk. 3: 1. – 4. reserverne har status af reserver til Ungdoms Top 12 frem til starten af Kval. Top 12. 1.- 4. 

reserverne vil sædvanligvis blive udtaget til Kval. Top 12, hvor de vil deltage, hvis der ikke på forhånd har 

været afbud til Ungdoms Top 12 blandt de forhåndsudtagne spillere. Hvis der kommer afbud til Ungdoms 

Top 12 inden Kval. Top 12 fra en eller flere af de 8 forhåndsudtagne til Ungdoms Top 12, eller hvis en eller 

flere af de 8 forhåndsudtagne ikke tilmelder sig Top 12, vil reserverne overtage pladserne.  



 
 

Efter afviklingen af Kval. Top 12 er det placeringerne ved Kval. Top 12, der er afgørende for, hvilke spillere 

der besætter de resterende pladser samt reservepladser til Ungdoms Top 12.  

 

Til stk. 4: Hvis en spiller slet ikke har spillet kampe i sæsonen, kan der tages udgangspunkt i spillerens 

ratingtal ved udgangen af den foregående sæson.  

Ansøgning om dispensation skal være BTDKs Elite- og Talentgruppe i hænde senest en uge før 

udtagelsesdatoen.  

For sæsonen 2019-2020 vil det sige senest mandag den 14. oktober 2019. 

Alle ansøgninger om dispensation skal sendes pr. mail til btdk@bordtennisdanmark.dk 

 

 

§ 8: Tilmelding og framelding 

Stk. 1: Både forhåndsudtagne spillere og reserver til Ungdoms Top 12, skal tilmelde sig til Top 12 til 

BTDKs sekretariat senest 2 uger efter offentliggørelsen af listen over forhåndsudtagne og reserver. 

Udtagelser offentliggøres i 2019-2020 efter planen mandag den 21. oktober og tilmeldingsfristen er derfor 

senest mandag den 4. november 2020. 

 

Stk. 2: Hvis en eller flere forhåndsudtagne spillere ikke tilmelder sig, går pladserne til den eller de første 

spillere på reservelisten.  

 

Stk. 3: Forhåndsudtagne spillere og spillere, der har kvalificeret sig via Kval Top 12, skal, hvis de alligevel 

ikke ønsker at deltage i Ungdoms Top 12, melde afbud til BTDKs sekretariat hurtigst muligt. 

 

Vejledning: 

Til stk. 1: Den relativt korte frist på 2 uger er fastsat af hensyn til lokalunionernes planlægning af Kval.  

Top 12. 

 

Til stk. 2: Spillere, der kvalificerer sig til Ungdoms Top 12 via Kval. Top 12, anses for at tilmeldt sig Top 12 

gennem deres deltagelse ved Kval. Top 12. 

 

Til stk. 3: Spillere, der alligevel ikke ønsker at stille op til Ungdoms Top 12, f. eks. pga. skade eller sygdom, 

bedes hurtigst muligt melde afbud til BTDKs sekretariat af hensyn til indkaldelsen af reserver. Hvis der 

meldes afbud så tæt på starten af Ungdoms Top 12, at BTDKs sekretariat ikke kan nå at modtage afbudet, 

bedes afbuddet meddelt direkte til BTDKs Elite- og Talentgruppe eller arrangøren af Ungdoms Top 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kapitel 3: Afvikling 
 

§ 9: Program  

Stk. 1:  

Arrangøren har pligt til at udarbejde et program med praktiske oplysninger forud for Ungdoms Top 12. 

 

Stk. 2: Programmet skal sendes til BTDKs sekretariat og offentliggøres på arrangørens hjemmeside senest 

en uge inden starten af Ungdoms Top 12. 

 

Vejledning: 

Til stk. 1: Programmet skal indeholde de tidspunkter, hvor spillerne skal spille og være pointtællere, og de 

vigtigste regler og informationer om stævnets afvikling. Lodtrækningen til rækkerne foretages torsdagen lige 

op til turneringen.  

For 2019-2020 vil det sige mandag den 20. januar 2020. Lodtrækningen skal offentliggøres samme dag på 

BTDKs hjemmeside. 

 

 

§ 10: De spillemæssige rammer og afvikling 

Stk. 1: Top 12 afvikles i én hal på 12 bordtennisborde over en weekend. Spillepladsen ved hvert bord skal 

minimum have følgende mål: (bredde, længde, højde til loft): 5 x 10 x 2,5 meter. 

 

Stk. 2: Der skal i en tilstødende hal være opstillet mindst 6 opvarmningsborde.  

 

Stk. 3: BTDK leverer efter aftale med arrangøren det nødvendige antal bordtennisborde, dommerborde, 

tælleapparater, bander, håndklædeholdere og bolde.  

 

Stk. 4: Det er arrangørens ansvar at opstille og nedtage alt materiel m.v., og at spillestedet er brugbart og i 

ordentlig stand gennem hele turneringen. 

 

Stk. 5: Det er arrangøren, der står for afviklingen af stævnet. 

 

Vejledning: 

Der må ikke trænes eller opvarmes i spillehallen ved siden af borde, hvor der spilles kampe.  

 

Til stk. 3: BTDK kan også levere opvarmningsborde efter behov.  

 

Til stk. 5: Ved afviklingen af stævnet skal BTDKs stævneafviklingsprogram TTC benyttes. 

 

 

§ 11: Dommere 

Stk. 1: BTDK sørger for, at der er en overdommer under hele stævnet. 

 

Stk. 2: De deltagende spillere udpeges til at være pointtællere i overensstemmelse med spilleplanen i Bilag 1 

og har pligt til at sørge for, at der er en pointtæller ved de kampe, de er udpeget til at være pointtællere i. 

 



 
Stk. 3: Hvis en spiller ikke overholder de pligter, der fremgår af stk. 2, kan spilleren udelukkes fra at 

fortsætte i turneringen. 

 

Vejledning: 

Til stk. 2: Hver spiller har pligt til at sørge for, at der er en pointtæller ved de kampe, spilleren er udpeget til 

at være pointtællere i. Dvs., at det er o.k., at spillerens pointtælleropgave varetages af en anden person på 

spillerens vegne.  

 

 

§ 12: Seedning og indplacering af spillere 

Stk. 1: Der seedes 4 spillere i hver række. Nr. 1 og 4 placeres i pulje 1. Nr. 2 og 3 placeres i pulje 2.  

Stk. 1.1: Har en klub 2 spillere i Top 4 indplaceres de dog i samme indledende pulje.  

              Deres indbyrdes kamp afvikles i runde 5/sidste puljerunde.  

 

Stk. 2: Der seedes på baggrund af spillernes ratingtal på lodtrækningstidspunktet.  

 

Stk. 3: Indbyrdes opgør mellem spillere fra samme klub skal afvikles så tidligt i turneringen som muligt. 

             Dog jvf. stk.1.1.  Således placeres spillere fra samme klub i samme indledende pulje. 

 

 

Vejledning: 

Til stk. 2: Hvis to spillere har samme ratingtal, er det den spiller, der har spillet flest kampe, som tæller med 

på ratinglisten, i den pågældende sæson, som skal seedes øverst. Hvis der fortsat er lighed afgøres 

rækkefølgen af spillerne ved lodtrækning, som foretages af BTDKs Elite- og Talentgruppe.  

 

 

§ 13: Lodtrækning  

Der trækkes lod torsdag forud for stævnet. Ved afbud efter offentliggørelsen af lodtrækningen indsættes  

1. reserven på den ledige plads. Såfremt 1. reserven grundet klubhensyn hører til i puljen uden afbud, bytter 

denne spiller plads med den lavest rangerede spiller.  

 

 

§ 14: Spillesystem 

Stk. 1: Alle rækker spilles alle mod alle.  

 

Stk. 2: Alle kampe spilles bedst af 5 sæt. 

 

Stk. 3: Der indledes i 2 puljer med hver 6 spillere, der spiller alle mod alle. 

 

Stk. 4: Indledende pulje afsluttes med kampe, hvor de to seedede spillere i puljen mødes indbyrdes 

 

Stk. 5: Efter indledende pulje spilles mod spillerne fra den anden pulje. 

 

Stk. 6: Turneringen afsluttes med en kamp mellem vinderne af de to indledende puljer. 

 

Stk. 7: Hvis en spiller udgår, gælder nedennævnte vejledning. 

 

Stk. 8: Turneringen afvikles efter tidsplanen i Bilag 1.  

 

Vejledning: 



 
Alle kampe tæller med til ratinglisten, også kampe som ikke er afviklet, jf. BTDKs ratingrelement. 

Dette kan give en misvisende stilling på resultatlisten på bordtennisportalen jf. stk. 7 i denne vejledning. 

 

Rækkefølgen i de indledende puljer og i hele rækken afgøres efter reglerne i BTDKs stævne- og 

ratingreglement: 

 

1. Vundet kamp giver 2 matchpoint, det gælder også kamp vundet på w.o. Tabt kamp giver 1 matchpoint. 

Hvis en spiller afbryder en igangværende kamp, betragtes denne kamp som tabt med  

3-0 og 11-5 pr. sæt, og den tabende spiller får 1 matchpoint. Hvis en spiller slet ikke stiller op i en kamp, får 

han 0 matchpoint. 

2. Hvis 2 eller flere spillere ender på samme antal matchpoint, afgøres den indbyrdes placering ved 

udelukkende at sammenregne matchpoint mellem disse spillere. 

3. Hvis det indbyrdes matchpointtal mellem berørte spillere stadig er lige, beregnes den indbyrdes 

sætkvotient (vundne sæt divideret med tabte sæt). 

4. Hvis den indbyrdes sætkvotient mellem de berørte spillere er lige, beregnes den indbyrdes boldkvotient 

(vundne bolde divideret med tabte bolde). 

5. Så snart en placering eller flere kan bestemmes ud fra punkt 2-4, fjernes den eller de spillere. De øvrige 

spilleres placering beregnes på ny fra punkt 2. 

6. Hvis den ovenstående beregning ikke kan afgøre to eller flere spilleres placering, trækkes der lod. Denne 

lodtrækning foretages af stævneafviklingsprogrammet TTC. 

7. Hvis en spiller udgår af stævnet gælder følgende: 

Har spilleren fuldført 8 kampe eller derover, anses spilleren for at have fuldført turneringen.   

Har spilleren fuldført mindre end 8 kampe tæller ingen af resultaterne med i turneringen. 

 

 

§ 15: Præmier 

Vinderne af hver rækker modtager en vandrepokal (indhentes af BTDK), og der uddeles placeringspræmier 

til nr.1-3 i hver række (leveres af BTDK). 

 

 

§ 16: Resultatformidling 

Arrangøren har pligt til på alle spilledage at eksportere resultater fra TTC fra dagens kampe til BTDK.  

 

 

Kapitel 4: Dispensationer 
§ 17: Dispensationer 

Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan BTDKs Elite- og Talentgruppe dispensere fra bestemmelserne 

vedr. Ungdoms Top 12 i dette koncept.  

 

 

Kapitel 5: Ikrafttræden 

§ 18: Ikrafttræden 

Dette koncept træder i kraft i sæsonen 2017/2018.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilag 1: Spille- og dommerplan, (vejledende) 

 

Runde Tidspunkt Rækker spilles Dommere 
1 Lør. kl. 10.00 Yngre Drenge og Yngre Piger Frivillige/Arrangøren 

1 Lør. kl. 10.30 Drenge og Piger Yngre Drenge 

1 Lør. kl. 11.00 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Drenge 

2 Lør. kl. 11.30 Yngre Drenge og Yngre Piger Hr. junior 

2 Lør. kl. 12.00 Drenge og Piger Yngre Piger 

2 Lør. kl. 12.30 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Piger 

Pause Lør. kl. 13.00 – 13.30   

3 Lør. kl. 13.30 Yngre Drenge og Yngre Piger Dame U21/Dame Junior 

3 Lør. kl. 14.00 Drenge og Piger Yngre Drenge 

3 Lør. kl. 14.30 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Drenge 

4 Lør. kl. 15.00 Yngre Drenge og Yngre Pige Hr. junior 

4 Lør. kl. 15.30 Drenge og Piger Yngre Piger 

4 Lør. kl. 16.00 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Piger 

5 Lør. kl. 16.30 Yngre Drenge og Yngre Pige Dame U21/Dame Junior 

5 Lør. kl. 17.00 Drenge og Piger Yngre Drenge 

5 Lør. kl. 17.30 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Drenge 

6 Lør. kl. 18.00 Yngre Drenge og Yngre Pige Hr. junior 

6 Lør. kl. 18.30 Drenge og Piger Yngre Piger 

6 Lør. kl. 19.00 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Piger 

    

7 Søn. kl. 9.00 Yngre Drenge og Yngre Pige Frivillige/Arrangøren 

7 Søn. kl. 9.30 Drenge og Piger Yngre Drenge 

7 Søn. kl. 10.00 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Drenge 

8 Søn. kl. 10.30 Yngre Drenge og Yngre Pige Hr. junior 

8 Søn. kl. 11.00 Drenge og Piger Yngre Piger 

8 Søn. kl. 11.30 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Piger 

Pause Søn. kl. 12.00 – 12.30   

9 Søn. kl. 12.30 Yngre Drenge og Yngre Pige Dame U21/Dame Junior 

9 Søn. kl. 13.00 Drenge og Piger Yngre Drenge 

9 Søn. kl. 13.30 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Drenge 

10 Søn. kl. 14.00 Yngre Drenge og Yngre Pige Hr. junior 

10 Søn. kl. 14.30 Drenge og Piger Yngre Piger 

10 Søn. kl. 15.00 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Piger 

11 Søn. kl. 15.30 Yngre Drenge og Yngre Pige Dame U21/Dame Junior 

11 Søn. kl. 16.00 Drenge og Piger Yngre Drenge 

11 Søn. kl. 16.30 Hr. junior og Dame U21/Dame Junior Drenge 

 
  


