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Indledning 

Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af BTDKs ungdomsmesterskaber. 

DM Ungdom afvikles én gang årligt. Terminen fastsættes af BTDKs kalendergruppe.  

Oftest ligger terminen medio maj. 

DM for ungdoms formål er at kåre danske mestre i forskellige ungdomsrækker. 

DM for ungdom skal være sæsonens nationale højdepunkt for de bedste danske ungdomsspillere.  

Rammer, afvikling mv. skal forsøges optimeret, så alle spillere, ledere, tilskuere mv. får en god og 

mindeværdig oplevelse.  

 

§1. Overordnet ansvar 

BTDKs direktør eller nedsat faggruppe har det overordnede ansvar for udfærdigelsen af konceptet omkring 

DM Ungdom. 

BTDKs bestyrelse skal godkende konceptet inden det træder i kraft. 

Under stævnet er det overdommeren/overdommerne, der har ansvaret for at stævnet afvikles korrekt. 

BTDKs bestyrelse eller BTDKs relevante faggruppe skal desuden udpege en repræsentant, som 

overdommeren/overdommerne og arrangøren kan rådføre sig med i ekstraordinære situationer.  

De udpegede personer skal være til stede under mesterskaberne. 

 

§2. Kriterier for deltagelse (spillere) 

Alle deltagende spillere skal være danske statsborgere. Statsborgerskabet skal kunne dokumenteres med 

dansk pas eller andet tilsvarende juridisk gyldigt dokument på forlangende. 

Alle spillere skal have et gyldigt medlemskab af en dansk klub under BTDK og en have gyldig spillerlicens 

hos BTDK. 

Kvindelige spillere må ikke deltage i herrerækker, og mandlige spillere må ikke deltage i damerækker. 

 

§3.Ansøgning og udvælgelse af DM-arrangør 

BTDKs bestyrelse fastsætter retningslinjer for ansøgningsprocedure om at blive arrangør for DM Ungdom. 

BTDKs bestyrelse modtager ansøgninger og udvælger den årlige UDM-arrangør, typisk en  

BTDK-klub. Det er muligt at lave flerårige aftaler. 

 

DM arrangøren skal, som udgangspunkt, findes 1½-2 år før mesterskabet.  

BTDKs bestyrelse og arrangøren indgår en aftale som fordeler ansvar, kompetence og økonomi for selve 

mesterskabet. 

BTDKs bestyrelse fastsætter evt. arrangørtilskud, der vil fremgå af takstbladet på BTDKs hjemmeside. 
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§4. Rækker. 

Ved DM Ungdom afvikles følgende 20 rækker: 

• Herre U21 single              • Dame U21 single 

• Herrejunior single  • Dame junior single 

• Drenge single              • Pige single 

• Yngre drenge single  • Yngre pige single 

• Herre U21 double             • Dame U21 double 

• Herre junior double  • Dame junior double 

• Drenge double              • Pige double 

• Yngre drenge double  • Yngre pige double 

• Herre/Dame U21 mixed-double              

• Herre/Dame junior mixed-double 

• Drenge/pige mixed-double 

• Yngre drenge/ yngre pige mixed-double. 

 

§5. Spilledage.  

Lørdag afvikles: 

Indledende puljer drenge, yngre drenge, pige og yngre piger. 

1/32, 1/16 og 1/8-finaler i alle singlerækker. 

Alle doublerækker afvikles til og med kvartfinalerne. 

Mixed-doublerne spilles helt færdig lørdag. 

 

Søndag afvikles: 

Alle kvartfinaler, semifinaler og finaler i alle single- og doublerækker. 

 

§6. Konditioner for deltagelse i rækkerne ved DM ungdom 

BTDKs direktør eller nedsat faggruppe fastsætter hvert år retningslinjer for hvem, der kan deltage i de enkelte 

rækker. 

I forhold til rammer, tidsplan og spilleformer vil stævnet have en begrænsning på ca. 240 singleanmeldelser. 

Hr./drengerækkerne vil have 30-40 deltagere. Dame/pigerækkerne 20-25 deltagere. BTDKs direktør eller 

nedsat faggruppe fastsætter en ratinggrænse for hver række, ligesom det er muligt at sætte et max-

deltagerantal i hver række. 

 

Ratinggrænserne/kriterierne offentliggøres 1½-2 måneder før tilmeldingsfristen. 

 

Hver spiller må deltage i max 2 singlerækker, 1 double og 1 mixed-double. 

Hver spiller kan deltage i egen singlerække og aldersgruppen umiddelbart over, hvis ratingtallet kvalificere til 

det. I double og mix-double kan man ligeledes deltage i egen række eller rækken over. Mindst 1 af spillerne i 

double/mix-double skal tilhøre den pågældende række rent aldersmæssigt. 

 

Ved fastsættelse af ratingtal skal min. 36 herre spillere have mulighed for at deltage i hver række.  

I f.eks. drenge–rækken vil de sige at de bedste 36 drenge og yngre drenge skal have mulighed for at være 

med. Det kan f.eks. være 28 drenge og 8 yngre drenge. 

I dame/pige-rækkerne skal min. 20 spillere have mulighed for at deltage i hver række. 

Det kan f.eks. være 15 piger og 5 yngre piger. 
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§7. Deltagerbetaling 

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

DM. Startgebyret skal fremgå af BTDKs takstblad. Betaling skal ske sammen med tilmeldingen via 

bordtennisportalen. 

Deltagerbetaling tilfalder BTDK til dækning af udgifter til dommere mv.  

 

§8. Dommere og overdommere 

BTDKs dommerudvalg påsætter de ansvarlige overdommere.  

BTDKs dommerudvalg udvælger de dommere, der skal bruges ved Ungdoms DM.   

Overdommerne påsætter dommere til udvalgte kampe under Ungdoms DM. 

 

Det optimale er BTDK-uddannede dommere til alle kampe både lørdag og søndag. 

Ved utilstrækkeligt antal dommere benyttes spillere som bladvendere i kombination med overdommere. 

I semifinaler og finaler benyttes to-dommersystemet. 

BTDK dækker udgifter til dommere og overdommere efter aftale med BTDKs dommerudvalg. 

 

§9. Batkontrol, Call-area mv. 

BTDKs dommergruppe fastsætter procedure for batkontrol, call-area mv. 

Regler og procedure skal fremgå af stævneprogrammet og/eller speciel hjemmeside for Ungdoms DM. 

 

§10. Stævneindbydelse og program 

Arrangøren har pligt til at udarbejde indbydelse/stævneplakat med relevante oplysninger.  

Indbydelsen skal sendes til BTDKs administration og offentliggøres dels på BTDK.dk og dels på arrangørens 

hjemmeside senest fire uger inden seneste tilmeldingsfrist til Ungdoms DM. 

 

Stævneindbydelse skal indeholde oplysning om: 

1) Ansvarlig organisation (BTDK og arrangør) og disses logoer. 

2) Navn(e) på overdommer(e). 

2) Tid og sted for arrangementet. 

3) Kriterier for deltagelse. Div. regler og ratinggrænser, hvilken ratingliste der afvendes ved hhv. tilmelding  

     og seedning/lodtrækning. 

4) Information om hvilke rækker mesterskabet indeholder. 

5) Spilledage for rækkerne. 

6) Information om materiel og udstyr inkl. bolde. 

7) Information om lodtrækning og seedning. 

8) Information om medaljer. 

9) Information om hjemmeside(r). 

10) Tilmeldingsfristen. 

11) Startgebyrets størrelse og betalingsfrist. 

12) Henvisning til muligheder for overnatning. 

Tilmelding skal ske inden tilmeldingsfristens udløb via www.bordtennisportalen.dk.  

 

Arrangøren udfærdiger et officielt – elektronisk – program, som offentliggøres på såvel 

BordtennisDanmark.dk som på den arrangerende klubs hjemmeside senest en uge inden DM Ungdom. 
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§11. Halfaciliter 

• Der skal være min. to haller á min. 44 x 22 meter.  

Der skal kunne opstilles 32 turneringsborde. 

I den ene hal skal der være tilskuerpladser til min. 300 tilskuere. 

• Hver bane skal være min. 5 x 10 meter. 

Loftshøjden skal være min. 5 meter. 

• Til semifinaler og finaler anbefales et spilleareal på 7 x 14 meter. 

• Der skal være mindst 600 lux i hallerne. 

 

§12.  Spillesystemer 

Der anvendes en kombination af puljespil og cupturnering. 

I alle double- og mix-doublerækker spilles cup-turnering bedst á 5 sæt. 

I yngre drenge, yngre pige, drenge og pige single spilles kvalifikationsturnering i puljer á 3(4) spillere. Alle 

puljekampe spilles bedst á 5 sæt, hvor der tages klubhensyn.  

De 4-8 højest rangerede spillere i disse rækker seedes direkte til hovedturneringen. 

U21 og juniorsinglerækkerne afvikles som cupturnering, hvor der spilles bedst á 7 sæt i alle runder. 

Se oversigt i bilag 1. 

 

§13. Materiel 

Hovedhallen 

16 borde 

16 net 

16 dommerborde 

16 tælletavler 

32 håndklædebokse 

Bander: 100% om alle borde. 

216 *** bolde. 

Hal 2 

16 borde 

16 net 

16 dommerborde 

16 tælletavler 

32 håndklædebokse 

Bander. 

 

Arrangøren har ansvar for, at det nødvendige antal 

ITTF-godkendte bordtennisborde (også 

opvarmningsborde), dommerborde, tælleapparater, 

bander, håndklædeholder og tre-stjernede bolde er 

til stede ved stævnet. Arrangøren betaler for leje og 

transport af det nødvendige materiale, som 

arrangøren ikke i forvejen råder over. 

 

§14. Stævneafvikling 

Det er arrangøren der står for afvikling af stævnet. 

Stævnet skal afvikles ved hjælp af TT-Cordinator. Der skal foretages løbende indtastning og upload af 

afviklede kampe. 

Der skal i de indledende runde anvendes bladvendere til at styre point- og sætstillinger. 

Arrangørklubben er forpligtet til at have en gruppe bladvendere klar, som kan assistere BTDKs dommere. 

I kvalifikationspuljerne er det den evt. oversiddende spiller, der er bladvender. 

 

Arrangøren udpeger ansvarlige for afvikling, kontakt til BTDK, overdommere og stævneprogrammet TTC. 
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§15. Medaljer og præmieoverrækkelse 

Der skal benyttes medaljeskammel. 

Dannebrog skal hænge centralt bag medaljeskamlen. 

Vinderne, to’erne og de to tabende semifinalister/semifinalepar modtager hhv. BTDKs guld, sølv eller 

bronzemedaljer.  

Arrangøren opfordres til at give medaljetagerne en erindringsgave eller lignende for at gøre 

præmieoverrækkelsen lidt ekstraordinær. 

Ved medaljeoverrækkelsen skal alle spillere være iklædt idrætstøj og idrætssko. 

Arrangøren aftaler i samråd med BTDKs direktør eller nedsatte faggruppe hvem, der overrækker medaljer i 

de forskellige rækker. 

 

§16 Seedning og lodtrækning mv. 

Generelt om seedninger: 

Der seedes min. fire spillere/par i hver række. Ved 17 eller flere spillere/par seedes otte spillere/par. 

I rækker med kvalifikationspuljer puljer går seedede spillere direkte til hovedturneringen. 

I single-rækker der afvikles som cup-turnering med over 33 deltagere seedes 16 spillere. 

I doublerækker med over 33 eller flere par seedes otte par. 

 

Singlerækker 

Alle seedninger i single laves ud fra BTDKs ratingliste. Direktøren eller den nedsatte faggruppe fastsætter 

terminen for den ratingliste, der anvendes. Oftest vil det være ratinglisten, der kommer 1-1½ uge inden DM 

Ungdom afvikles. 

 

Lodtrækningen foretages 4-5 dage før stævnet og offentliggøres på BordtennisDanmark.dk torsdagen inden 

stævnet. Der tages klubhensyn i lodtrækningen. 

Overdommer(e) skal sikre sig, at lodtrækningen, der foretages af arrangøren, udføres korrekt. 

 

Doubler og Mixed-doubler 

Alle seedninger i double og mixed-double laves ud fra BTDKs ratingliste. Det er de to spilleres samlede 

ratingtal, der danner grundlag for parrenes placeringer. Der tages klubhensyn. 

Der bruges samme terminer som for singlerækkerne. 

 

Lodtrækning i rækker med indledende puljespil 

De seedede spillere går direkte til cupspil i hovedturneringen. 

Kvalifikationspuljerne dannes efter snake-systemmet, hvor der tages klubhensyn. 

Straks efter at alle kvalifikationspuljer er færdigspillet foretages lodtrækningen til hovedturneringen. 

Lodtrækninger foretages med TT-Coordinator. 

 

Et eksempel på snake/”slangen” ved 23 spillere (der kan være fire-mands puljer også). 

 

Pulje 1 pulje 2 pulje 3 pulje 4 pulje 5 pulje 6 pulje 7 

Seedet 1 Seedet 2 Seedet 3 Seedet 4 Seedet 5 Seedet 6 Seedet 7 

Seedet 14 Seedet 13 Seedet 12 Seedet 11 Seedet 10 Seedet 9 Seedet 8 

Seedet 15 Seedet 16 Seedet 17 Seedet 18 Seedet 19 Seedet 20 Seedet 21 

     Seedet 23 Seedet 22 

Spiller 1-7 = 1. seedningslag. Spiller 8-14 = 2. seedningslag.  

Spiller 15-21 = 3. seedningslag. Spiller 22-23 = 4. seedningslag. 
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Ved klubsammenfald i puljerne, flyttes spilleren fra det laveste seedningslag, tilbage i slangen (til puljen med 

lavere nummer) og bytter plads med spilleren fra samme seedningslag i den pulje. Såfremt der også er spiller 

fra den samme klub der, eller det er lige ved skiftet fra et seedningslag til det næste - flytter man frem i 

slangen i stedet for.  

Hvis der er en fra samme klub i både puljen tilbage og frem i slangen, byttes med spilleren fra samme 

seedningslag to puljer tilbage i slangen. 

 

Spillerækkefølge i puljerne: 

Puljer med tre spillere: 

1. kamp: Seedet 2 mod seedet 3. 

2. kamp: Seedet 1 mod taberen af kamp 1. 

3. kamp: Seedet 1 mod vinderen af kamp 1. 

 

Puljer med 4 spillere: 

Kamp 1: Seedet 2 mod seedet 4 

Kamp 2: Seedet 1 mod seedet 3 

Kamp 3: Seedet 2 mod seedet 3 

Kamp 4: Seedet 1 mod seedet 4 

Kamp 5: Seedet 3 mod seedet 4 

Kamp 6: Seedet 1 mod seedet 2 

 

§17. Afbud 

Evt. afbud til DM Ungdom gives hurtigst muligt til arrangøren/stævneledelsen og til 

btdk@bordtennisdanmark.dk. 

Såfremt afbud efter lodtrækningen er foretaget, kan der foretages ny lodtrækning hvis afbuddet/afbuddene af 

overdommeren skønnes at få indflydelse på den endelige medaljefordeling. Udeblivelse uden afbud medfører 

bøde jf. BTDKs takstblad.  

 

§18. Tidsplan 

Lørdag kan der spilles fra kl. 9.00 til kl. 20.30.  

Præmieoverrækkelse i mixed-doublerne skal ske straks efter finalerne, ca. kl. 20.30. 

Søndag kan der spilles fra 9.00 til 17.00. 

Præmieoverrækkelse i singler og doubler skal ske straks efter finalerne, ca. 17.00. 

 

Arrangøren laver i samråd med den ansvarlige overdommer stævnets endelige tids- og spilleplan. 

Til fem-sætskampe afsættes 30 min. Til syv-sætskampe afsættes 45 min. 

 

§19 Andet 

Live-stream: 

Det forventes at arrangøren etablerer live-stream fra minimum fire borde både lørdag og søndag. 

Hvor mange borde, der kan streames fra, afhænger af de lokale forhold. 

 

§20 Dispensationer 

Hvis ekstraordinære forhold gør sig gældende, kan BTDKs direktør eller nedsatte faggruppe dispensere fra 

bestemmelserne i dette koncept.  
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Bilag 1 

 

Rækkenavn Spilleform Antal sæt Seedning Spilledage 

Herre U21 Cup 7. sæt 4-16 Lørdag + Søndag 

Dame U21 Cup 7. sæt 4-16 Lørdag + Søndag 

Herrejunior Cup 7. sæt 4-16 Lørdag + Søndag 

Damejunior Cup 7. sæt 4-16 Lørdag + Søndag 

Drenge Puljer + cup 5. sæt 4-16 Lørdag + Søndag 

Pige Puljer + cup 5. sæt 4-16 Lørdag + Søndag 

Yngre drenge Puljer + cup 5. sæt 4-16 Lørdag + Søndag 

Yngre pige Puljer + cup 5. sæt 4-16 Lørdag + Søndag 

Herre U21 double Cup 5. sæt 4-8 Lørdag + Søndag 

Dame U21 double Cup 5. sæt 4-8 Lørdag + Søndag 

Herrejunior double Cup 5. sæt 4-8 Lørdag + Søndag 

Damejunior double Cup 5. sæt 4-8 Lørdag + Søndag 

Drenge double Cup 5. sæt 4-8 Lørdag + Søndag 

Pige double Cup 5. sæt 4-8 Lørdag + Søndag 

Yngre dr. double Cup 5. sæt 4-8 Lørdag + Søndag 

Yngre pige double Cup 5. sæt 4-8 Lørdag + Søndag 

U21 - mixed Cup 5. sæt 4-8 Lørdag 

Junior - mixed Cup 5. sæt 4-8 Lørdag 

Drenge/pige - mix Cup 5. sæt 4-8 Lørdag 

Yngre dr./pige-mix Cup 5. sæt 4-8 Lørdag 
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Bilag 2 (eksempel) 

               

DM Ungdom 2018  
Arrangør: Silkeborg BTK 

 

BTDKs arrangørtilskud: 10.000,- kr. 

 

Ratinggænser for 2018.  

Herre U21  2100   Dame U21   1300  

Herrejunior 1950  Dame junior 1100 

Drenge 1550  Pige 900 

Yngre drenge 1200              Yngre pige 900  

 

Datoer for 2018. 

23. februar - offentliggørelse af årets ratinggrænser. 

12. april - ratinglisten der danner baggrund for deltagelse. 

20. april (tre uger inden stævnet) - Tilmeldingsfrist over bordtennisportalen. 

3. maj. Ratinglisten der bruges til seedninger. 

7.- 8. maj - Lodtrækningerne laves, tjekkes og godkendes. 

10. maj - Lodtrækningerne offentliggøres. 

12.- 13. maj - DM ungdom afvikles. 
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