VETERAN TURNERINGSREGLEMENT
Turneringsreglementet er opdelt i en lov (paragraffer) og en vejledning.
Hvis der er vejledning til en paragraf,
vil denne forekomme umiddelbart efter paragraffen.
§4. Spillekategorier.
Stk. 1 Spillerne inddeles efter alder i flg. kategorier
i holdturneringen: 2021/2022:

•Kapitel 1: Generelt
§1. Formål
Stk. 1 At fastsætte rammerne for BTDK’s
Veteranturneringer om de danske mesterskaber.
Stk. 2 I Veteranholdturneringen (VHT) og ved de
individuelle danske mesterskaber (VDM), gælder
som udgangspunkt ITTF’s bordtennislove og regler
for
internationale
turneringer,
BTDK’s
disciplinærbestemmelser, reklameregulativ samt
vejledning for overdommere.

Old Girls
Veteran 40
Veteran / Girls 50
Veteran / Girls 60
Veteran 70
Veteran 75

(1983-1989)
(1973-1982)
(1963-1972)
(1953-1962)
(1948-1952)
(1947 og tidl.)

Dokumentation for alder kan forlanges af BTDK /
Veterangruppen.

Vejledning
Stk. 1 Afviklingen skal ske på den bedste sportslige
måde og fortolkning af bestemmelserne sker med
dette for øje.
Stk. 2 BTDK’s veterangruppe (VG) kan dispensere fra
brug af dele af ITTF’s regler for internationale
turneringer. Evt. undtagelser skal være godkendt af
øverste myndighed, BTDK eller Veterangruppen,
samt være offentliggjort i indbydelsen.

§5. Ratingliste
Stk. 1 De enkelte spilleres styrkeforhold (klasser)
fremgår af ratinglisten, som udarbejdes af BTDK via
Danmarks Idræts Forbund (DIF). Øvrige oplysninger
om rating fremgår af det selvstændige stævne/rating
reglement.

•Kapitel 2: Spillesystemer
§6. Holdopstillinger
hold der står først nævnt i turneringsplanen, skal stå
i første kolonne på holdsedlen (som hjemmehold A,
B, C eller A, B).

§2. Adgang til at deltage
Stk. 1 Enhver spiller der ønsker at deltage i BTDK’s
officielle aktiviteter, skal via egen klub løse licens hos
BTDK (A-licens).
Stk. 2 En spiller kan opnå licens for maksimalt to
klubber. A- og B-licens.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter licensafgift og
gyldighedsperiode.
Stk. 4 BTDK’s sæson er: 1. august - 31. juli.

§7. Spillesystemer
Stk. 1 Kun spillesystemer, der er godkendt af BTDK til
den pågældende række/kvalifikationsturnering, kan
benyttes til officielle kampe.
Vejledning
BTDK’s holdsedler skal benyttes til notering af
resultater. Opstilling af spillere til doubler er valgfri
uanset spillesystem.
Stk. 2 I Veteran 40, 50 og 60 spilles efter systemet
for ”Tre personers hold”. Kampene stoppes når et af
holdene har vundet 6 kampe. Der spilles som
udgangspunkt på 1 bord, men arrangøren kan
forlange at kampe afvikles på 2 borde:
1. Double
2. A mod X
3. B mod Y
4. C mod Z
5. B mod X
6. A mod Z
7. C mod Y
8. B mod Z

Vejledning
Stk. 2 A-licens giver en spiller ret til at deltage i
stævner og i DT for sin egen klub.
B-licens giver en spiller ret til samtidigt at deltage
på et turneringshold for en anden klub. B-licens kan
dog ikke opnås såfremt A-licensklubben har hold i
samme
alderskategori. Veterangruppen kan
dispensere fra dette, hvis A-licensklubben har
accepteret, at spilleren tegner B-licens. I Veteran 70
og 75 samt Old Girls og Veteran Girls kan man
deltage i VHT med sammensatte hold.
§3. Klubskifte / licensløsning
Stk. 1 BTDK skal altid underrettes om klubskifte. Man
kan i VHT kun deltage for en klub i samme sæson.
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9. C mod X
10. A mod Y
Stk. 3 I Veteran 70, Old Girls og Veteran Girls 50
spilles efter systemet for ”To personers hold”.
Kampene stoppes når et af holdene har vundet 3
kampe. Der spilles som udgangspunkt på 1 bord,
men arrangøren kan forlange at kampe afvikles på 2
borde:
1. Double
2. A mod X
3. B mod Y
4. A mod Y
5. B mod X
Stk. 4 I
kvalifikationsturneringer
til
3mandsholdrækkerne, kan der ved mange hold spilles
efter systemet ”Tre personer - reduceret system”:
1. Double
2. A mod X
3. B mod Y
4. C mod Z
5. A mod Y
6. B mod X
Stk. 5 NY TU-mulighed til f.eks. landspokalturnering i
V40 og V60: ”Herre-/dame” 3 personers hold: 2
herrer + 1 damespiller:
1. Herre single 2 = HS2 mod HS2
2. Dame single = DS mod DS
3. Herre single 1 = HS1 mod HS1
4. Mixed double = MX mod MX
5. Herre double = HD mod HD

Veteran 75: DM-rækken
Stk. 2 Anmeldelse/genanmeldelse inden den 1. juni
for at vide, hvorvidt der er behov for
kvalifikationskampe.
§9. Udlændinge i VHT
Stk. 1 Antallet af udenlandske spillere må maksimalt
udgøre 50% af holdet. Udenlandske spillere skal
være bosiddende i DK.
Vejledning
Ved udenlandske spillere forstås, at vedkommende
er statsborger i et land, der ikke er medlem af EU el.
medlem af et land, som ikke har associeringsaftale
med EU.
§10. Brug af spillere
Stk. 1 For Old Girls og Veteranspillere gælder det, at
en spiller kun kan deltage på ét hold i en
aldersgruppe i en weekend runde. Såfremt en klubs
hold i 2 forskellige aldersgrupper begge mangler en
spiller, skal spillerne benyttes i den aldersgruppe
de aldersmæssigt tilhører, medmindre man er fast
mand på det yngre hold = er anmeldt eller kun
spiller på det yngre hold.
Stk. 2 Damespillere må ligeledes kun deltage på ét
hold i en weekend runde
§ 11. Anvendes ikke
§ 12. point
Stk. 1 En vundet holdkamp giver to points. Ved
uafgjort kamp tildeles begge hold et point. Ved
turneringens afslutning er det hold, der har flest
points, vinder. I tilfælde af pointlighed mellem to eller
flere hold er forskellen mellem vundne og tabte
enkeltkampe i indbyrdes kamp(e) afgørende. Står to
eller flere hold stadig lige, tælles sæt i denne (disse)
indbyrdes kamp(e), dernæst tælles bolde i denne
(disse) indbyrdes kamp(e).

•
Kapitel 3:
BTDK’s Veteranholdturnering
§8. Generelle regler
Stk. 1 Der afvikles BTDK Veteranholdturnering i Old
Girls og Veteranrækker.
Stk. 2 For at kunne deltage i Old Girls eller Veteran
holdturneringen, skal man opnå den krævede alder i
det kalenderår turneringen slutter.
Stk. 3 Alle klubber skal genanmelde og nye klubber
skal tilmelde deres hold til den kommende sæson,
sammen med lokalunionerne (kun vinderne Øst og
Vest direkte) – ellers går pladserne til
kvalifikationsspillet.

§ 13. Kampafvikling
Stk. 1 Spillested og spilletidspunkt fastsættes af VG
i samarbejde med BTDK (Se kapitel 4).
Stk. 2 Et holds spillere skal spille i ensartet klubdragt.
Vejledning
• Spillelokalerne skal godkendes efter de af BTDK
fastsatte retningslinjer.
• VG kan give dispensation for spillepladsens mål efter
forudgående skriftlig anmodning fra en klub.
• Spillelokalet skal være klar senest en halv time før
det fastsatte starttidspunkt.
• Udebliver et hold fra en runde, dvs. ikke er klar til at
spille på det fastsatte tidspunkt, bliver holdet dømt
som taber med maksimum cifre. Holdet kan godt
deltage i den resterende del af turneringen, hvis der

Vejledning
Stk. 1 VHT afvikles i følgende rækker:
Old Girls 33: DM-rækken/1. div.
Veteran 40: DM-rækken/1. division
Veteran Girls 50: DM-rækken
Veteran 50: DM-rækken/1. division
Veteran Girls 60: DM-rækken
Veteran 60: DM-rækken/1. division
Veteran 70: DM-rækken
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er meldt afbud = senest dagen før til de implicerede
klubber samt arrangøren. Klubber, der afmelder
deres hold i løbet af turneringen, slettes helt.
• Ved brug af ulovlig spiller taber holdet med
maksimum cifre.
• Der spilles bedst af fem sæt i alle VHT- kampe.
• Spillepladsen skal minimum have følgende mål:
(bredde, længde, højde til loft) 5 x 10 x 2,5 meter

bindende. Se øvrige forpligtelser i Kapitel 4.
§ 19. Trækning af hold
Stk. 1 Såfremt klubber, der er berettiget til at deltage
i næste sæsons VHT, afmelder deres deltagelse,
gives den/de ledige pladser til hold fra
kvalifikationskampen(e). Hvis der herefter stadig er
ledige pladser afgør VG, om/hvorledes disse skal
besættes. Såfremt en klub må trække et hold efter
tilmeldingsfristen til turneringen, skal den trække
sit/sine lavest rangerende hold i den pågældende
aldersklasse.

§ 14. Betaling
Stk. 1 Deltagergebyr fastsættes af BTDK’s bestyrelse
i samarbejde med VG.
§ 15. Flytning af kamp(e)
Stk. 1 I VHT kan kampe ikke flyttes med mindre, der
er tale om force majeure. VG beslutter hvornår.

Vejledning
Stk. 1 Holdtrækning efter tilmeldingsfristen (1. juni)
medfører, at klubben idømmes en bøde. Såfremt
klubber, der er berettiget til at deltage i næste
sæsons VHT for Veteran 40, 50, 60, 70, Old Girls
eller Veteran Girls 50, afmelder deres hold, vil for
alle
DM-rækkerne
og
første
divisions
vedkommende, det/de nedrykkede hold blive
tilgodeset.

§ 16. Dommere
Stk. 1 I holdkampene dømmer holdene selv,
medens taberen af foregående kamp dømmer ved
VDM.
Vejledning
BTDK’s dommerkoordinator(er) udpeger uddannet
overdommer(e) til VDM.

§ 20. Turneringsafvikling
Stk. 1 Veteran Girls afvikles som en enkeltturnering
i samlinger.
Stk. 2 Veteran 40, 50 og 60 rækkerne afvikles med
indtil 12 hold. Ved deltagelse af 12 hold spilles
indledende puljespil med 3 x 4 hold. Der spilles
slutspil efter følgende regler:
Stk. 2a Der spilles medalje-, opryknings- og
nedrykningspuljer med op til 6 hold i hver.
Indbyrdes resultater fra de indledende puljer
overføres til slutpuljerne.
Stk. 3 Veteran 70, Old Girls og Veteran Girls
rækkerne afvikles med indtil 10 hold. Der spilles
indledende puljespil med op til 5 hold i hver pulje
og efterfølgende slutspil efter følgende regler:
Stk. 3a Der spilles nedryknings- og oprykningspuljer
(se de enkelte rækkers TU-regler) med 4-6 hold i
hver. Indbyrdes resultater fra de indledende puljer
overføres til slutspilspuljerne.
Stk. 3b Undtaget er rækker, hvor der ”kun” er 3-5
hold i nedspil. Her spilles alle mod alle i en helt ny
pulje med 1 extra overført point til bedst placerede
hold i hver pulje.

§ 17. Protester
Stk. 1 En evt. protest mod spilleforholdene skal
meddeles VG og nedlægges skriftligt før
holdkampens begyndelse fx på bagsiden af
holdskemaet, som afleveres til arrangøren, der så
afleverer den til VG.
Stk. 2 Enhver kamp skal færdigspilles, selv om der
nedlægges protest mod forhold i kampen. Hvis en
klub eller en spiller nægter at spille videre, taber den
pågældende kampen.
Stk. 3 Såfremt en spiller eller klub har indvendinger
mod en holdkamps forløb, skal der inden tre dage
efter kampens afvikling indgives protest til VG. (Se
§33).
Stk. 4 Alle protester skal ledsages af et protestgebyr.
Protestgebyret er fastsat af BTDK’s bestyrelse i
samarbejde med VG. Såfremt protester får
medhold, tilbagebetales gebyret.
§ 18. Arrangørklubbens forpligtelser
(se også Kap. 10 bagest)
Stk. 1 Den arrangerende klub har pligt til at indtaste
samtlige
holdkampsresulter
til
www.bordtennisportalen.dk
og
indtaste
enkeltresultater, senest dagen efter kampens
afvikling.
I kampe uden fastsat kampnummer, skal disse
skaffes mandag efter stævnet (hos BTDK) og
indtastes senest om tirsdagen.

Vejledning
• Såfremt der kun er anmeldt fem hold eller færre,
kan der dog afvikles en dobbeltturnering i samlinger.
• VG kan beslutte, at en række afvikles i én pulje med
mere end 5 hold, hvor der spilles alle mod alle uden
slutspil.
• Hver klub kan højst deltage med to hold i en
Veteran DM-række, og to hold i alle øvrige rækker.
• Deltager en klub med to hold, placeres disse i

Vejledning
Stk. 1 Klubber har en indsigelsesfrist på syv dage
efter indtastningsfristen, hvor efter resultatet er
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hver sin indledende pulje.
• Ved nye hold i rækken, pga. aldersskifte, kan
placeringsrækkefølgen ændres efter VG’s vurdering.

VETERAN 50 - DM-rækken
VETERAN 50 - 1. division
VETERAN 60 - DM-rækken
VETERAN 70 - DM-rækken
VETERAN 75 - DM-rækken
OLD GIRLS 33 - DM-rækken
OLD GIRLS 33 - 1. division
VETERAN GIRLS 50 – DM-rækken
VETERAN GIRLS 60 – DM-rækken

§ 21. Kvalifikation
Stk. 1 To hold fra samme klub kan ikke passere
hinanden ved op- og nedrykninger i VHT.
Stk. 2 Kvalifikationskampe stoppes ved afgørelse.
Vejledning
Stk. 3 I kampe om plads i en højere række spilles efter
BTDK’s normale spillesystemer. I tilfælde af
pointlighed mellem to eller flere hold er forskellen
mellem vundne og tabte enkeltkampe i indbyrdes
kamp(e) afgørende. Står to eller flere hold stadig
lige, tælles sæt i denne (disse) indbyrdes kamp(e),
dernæst tælles bolde i denne (disse) indbyrdes
kamp(e).

•Kapitel 4: anvendes ikke
•Kapitel 5: individuelle
Danmarksmesterskaber / DM
§ 23. Arrangementer
Stk. 1 Der skal hvert år afholdes DM for Veteraner.

Kvalifikationsspil til V40 - 1. division
Ved 3-4 hold:
Spilles alle mod alle = 3 normale holdkampe på 2
borde pr. holdkamp, for at man kan nå alle 3 runder
på en dag.
Ved 5 hold:
Spilles alle mod alle = med det reducerede system på
2 borde pr. holdkamp, for at man kan nå alle 5 runder
på en dag.

Vejledning
En klub, som ønsker at arrangere DM, kan ansøge
herom hos VG, som i samråd med BTDK’s bestyrelse
så udvælger arrangørerne.
§ 24. afholdelse
Stk. 1 DM for Veteraner afvikles i følgende rækker:
Old Girls (33) Single og Double
Veteran 40 Girls Single og Double
Veteran 50 Girls Single og Double
Veteran 60 Girls Single og Double
Veteran 65 Girls Single og Double
Veteran 70 Girls Single og Double
Veteran 75 Girls Single og Double
Veteran 40 Boys Single og Double
Veteran 50 Boys Single og Double
Veteran 60 Boys Single og Double
Veteran 65 Boys Single og Double
Veteran 70 Boys Single og Double
Veteran 75 Boys Single og Double
Veteran 80 Boys Single og Double

§22. Op- og nedrykninger
Stk. 1 Holdene i Veteran 40, 50 og 60 placeres i
næste sæsons indledende kredse med
nr. 1, 5, 9 og 11 i kreds 1
nr. 2, 4, 8 og 12 i kreds 2
nr. 3, 6, 7 og 10 i kreds 3.
Stk. 2 Holdene i Veteran 70, Old Girls og Veteran
Girls 50 placeres i næste sæsons indledende kredse
med
nr. 1, 4, 6, 7, 9 og 12 i kreds 1 og
nr. 2, 3, 5, 8, 10 og 11 i kreds 2.

Old Girls (33) Mixed Double
Veteran 40 Mixed Double
Veteran 50 Mixed Double
Veteran 60 Mixed Double
Veteran 70 Mixed Double

Vejledning:
Stk. 1 Nr. 9, 10 og 12 er sidste sæsons oprykkere (nr.
1, 2 og 3) og nr. 11 er sidste sæsons nr. 9 (se også
§20, stk. 4, vejledningen: Ved nye hold i rækken, pga.
aldersskifte, kan placeringsrækkefølgen ændres
efter VG’s vurdering).
Stk. 2 En klub k a n ikke have 2 hold i samme kreds,
og kvalificerer disse sig til samme slutspil, skal
kamprækkefølgen ændres således, at disse 2 hold
mødes i 1. kamp efter puljerne.
Rækkernes individuelle op- og nedrykningsregler
ses sammen med den udsendte VTU-plan for:
VETERAN 40 - DM-rækken
VETERAN 40 - 1. division

Rækkerne gennemføres uanset antallet af tilmeldte
spillere.
Vejledning
Stk. 1
Terminerne for DM Veteran er normalt
første søndag i april.
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§ 25. Indbydelse/tilmelding
Stk. 1 Indbydelse udsendes af
a ) arrangørklubberne via internettet, eller
b ) sekretariatet til alle klubber senest en måned før
tilmeldingen slutter.

tabende semifinalister tildeles således begge
bronze).
Ved tilmelding af fem spillere og derunder, spilles der
puljespil alle mod alle, og der uddeles en guld-, en
sølv- og en bronzemedalje.

Vejledning
Tilmelding sker klubvis eller enkeltvis efter det nye
system til sekretariatet senest 10 dage før
lodtrækning. Arrangørklubben udsender normalt
program (eller sætter det på en beskrevet
hjemmeside) ca. 8 dage før DM.

•
Kapitel 6: anvendes ikke
•Kapitel 7: Sanktioner
§ 32. 1. Instans
Stk. 1 VG påser, at reglerne i dette reglement
overholdes.
Stk. 2 Alle afgørelser skal foreligge hurtigst muligt
efter, at den sanktionskrævende begivenhed har
fundet sted.
Stk. 3 Alle afgørelser skal være skriftlige, og skal,
såfremt de ikke giver parten fuldt ud medhold, være
ledsaget af en begrundelse. I DT for Veteraner kan VG
dog afgøre protester på stedet.
Stk. 4 Alle afgørelser skal være ledsaget af en
klagevejledning.
Stk. 5 Alle afgørelser kan inden 10 dage appelleres til
BTDK’s appeludvalg.

§ 26. Betingelser for deltagelse
Stk. 1 Spillere skal være dansk statsborger. Stk. 2
Spillere må deltage i en single-, en double- og en
mixed doublerække.
Stk. 3 En damespiller må vælge at deltage i en
herresingle i samme aldersgruppe, fremfor at spille
damesingle.
Stk.
4
Spillere,
som
udebliver
fra
præmieoverrækkelse, er ikke berettiget til at
modtage de vundne medaljer.
Stk. 5 Hold, som ikke deltager i festen og ved
præmieoverrækkelsen, kan få deres medaljer
udleveret ved DM om søndagen.

Vejledning
Stk. 1 VG kan tage sager om overtrædelse af
reglementet op på egen hånd. Behandlingen kan dog
også ske på baggrund af en henvendelse til udvalget.
Stk. 2 Afgørelser skal som udgangspunkt foreligge
inden 10 dage efter at udvalget er blevet gjort
bekendt med en klages sagsakter. Konkrete
omstændigheder kan begrunde, at denne frist ikke
kan overholdes.
Stk. 3 Reglen medfører, at en part, der ikke har fået
fuldt medhold eller er blevet idømt en sanktion, kan
se hvilke årsager, der ligger til grund herfor.
Muligheden for appel kan således overvejes på fuldt
oplyst grundlag.
Manglende overholdelse af denne bestemmelse
medfører, at klagefristen først løber, når
bestemmelsen er opfyldt, og afgørelsen kommet
frem til modtageren jfr. nedenfor under stk. 5
Stk. 4 Indeholder afgørelsen ingen klagevejledning
løber klagefristen fra klagevejledningen er kommet
frem til modtageren jf. nedenfor under stk. 5.
Stk. 5 Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor
afgørelsen er kommet frem til klubben/ spilleren.
En afgørelse anses for at være kommet frem til
modtageren dagen efter dens afsendelse. Fristen for
indgivelse af klage udløber på 10. dagen efter at
afgørelsen er kommet frem til modtageren. Er
afgørelsen således fx kommet frem til modtageren
mandag d. 4. marts udløber fristen for indgivelse af
klage onsdag d. 13. marts. Alle klager skal være
skriftlige og indsendes til sekretariatet.

Vejledning
Stk. 1 DM er åben for alle veteraner, som er dansk
statsborger.
Stk. 2 Spillere skal deltage i den singlerække,
pågældende aldersmæssigt tilhører, samt i den
double / mixed række som parrets yngste deltager
tilhører.
§ 27. Kampafvikling
Stk. 1 Singlerækkerne spilles med indledende puljer
á fortrinsvist 4 spillere og derefter KO-systemet.
Stk. 2 Doublerækkerne spilles efter KO- systemet.
Stk. 3 Alle kampe spilles bedst af fem sæt.
§ 28. Seedning
Stk. 1 Veterangruppen seeder 2 spillere til hver pulje
samt 2, 4, 8 eller 16 par til doublerækkerne efter
eget skøn samt antal deltagere i rækken.
Stk. 2 Sidste års finalister placeres i hver sin halvdel.
§ 29. lodtrækning
Stk. 1 Lodtrækning til DM for Veteran foretages af
BTDK i samarbejde med VG. Tidspunktet oplyses på
indbydelsen.
§ 30. Medaljer
Stk. 1 Der uddeles medaljer i alle rækker, med blot
1 anmeldelse.
Vejledning
Der uddeles normalt fire sæt medaljer (begge
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§ 33. Sanktionsmuligheder
Stk. 1 Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre
bøde og/eller andre sanktioner, jvf. stk. 2, der
idømmes af VG.
Stk. 2 Sanktioner - Ved overtrædelse af
bestemmelserne om holdturneringen kan VG:
1.
Dømme holdet som taber af
en turneringskamp,
2.
Bestemme at holdet ikke
kan rykke op i en højere række,
3.
Bestemme at holdet
ikke kan deltage i slutspil,
4.
Bestemme at kampen skal spilles om.
Stk. 3 Ved grov eller gentagen overtrædelse af
bestemmelserne om holdturneringer kan VG:
1.
Idømme et hold tvangsnedrykning,
2.
Udelukke et hold eller en spiller fra VDT.
Stk. 4 Bødernes størrelse fastsættes af bestyrelsen og
offentliggøres på forhånd på BTDK’s takstblad.
Stk. 5 Såfremt en klub erklæres konkurs eller
indleder forhandling om tvangsakkord udelukkes
alle klubbens hold øjeblikkeligt fra alle turneringer
under BTDK og lokalunioner. I den følgende sæson
rykkes klubbens bedste herre- og damehold en
række ned.

30.07.2011
24.07.2013
16.02.2015
13.05.2018
29.07.2019
27.07.2021

•Kap.10: Arrangørforpligtelser
Tillæg til § 18
Stk. 1 Interesserede klubber søger via BTDK’s VG
om tildeling af en DT-runde eller et DM.
Stk. 2 VG/BTDK godkender hal(ler).
Stk. 3
1. & 3. (= DM- runden) runde: BTDK
leverer uden omkostninger for arrangøren, det
nødvendige antal borde / net, bander,
tælleapparater, tælleborde og bolde (max. 144)
samt medaljer. Arrangørklubben forhører, i god tid,
BTDK, hvorfra materiale leveres / rekvireres. BTDK
dækker evt. halleje efter refusion samt
transportomkostninger.
Klubben
fremsender
regning til BTDK med arrangørtilskud og kopi af
hallejeudgifter efter refusion. Der ydes et
arrangørtilskud på kr. 2.500 pr. dag
2. runde = mellemrunden: Arrangørklubben stiller
egne lokaler med borde / net, bander,
tælleapparater, tælleborde og bolde til rådighed.
Der ydes et arrangørtilskud på kr. 600 pr.
arrangement ved 6/8 borde og 10/12 hold og kr.
4 00 ved 3/4 borde og 5/8 hold.
Stk. 4
Arrangøren kan, i god tid, gratis
rekvirere det nødvendige antal dommersedler hos
BTDK.
Stk. 5
Reklamer / TV. Der aftales en fordeling af
evt. indtægter ved bandereklamer og TV-optagelse,
dog således at arrangørklubben råder 100% over de
10 først solgte bander fra klubbens side.
Stk. 6
Arrangørklubben
skal
udfærdige
indbydelse, som i god tid udsendes via BTDK, til
kontaktpersoner for Old Girls og Veteraner,
indeholdende
oplysninger
om
overnatningsmuligheder samt evt. en reklame for
aftenfesten.
Stk. 7
DM-Arrangørklubben sørger for og dækker
omkostninger vedrørende udarbejdelse af plakat og
specielt anmeldelsesskema (som, før udsendelse,
skal godkendes af VG). Disse udsendes efter aftale
om
leveringstid
via
BTDK’s
sædvanlige
klubudsendelser. Se §25
Stk. 8 Udarbejdes der et program, dækker
arrangørklubben
omkostninger
vedrørende
udarbejdelse af program. Der skal reserveres 2 sider
til BTDK’s sponsorer (aftales med BTDK senest 1 mdr.
før lodtrækningen). Alle øvrige annonce- og
sponsoraftaler tilhører arrangørklubben.

•Kap. 8: Dispensationer
§ 34. Dispensationer
Stk. 1 Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan VG
dispensere fra bestemmelserne i dette reglement.
Vejledning
Stk. 1 Ved indbringelse af sager for en højere instans
kan ved skønsmæssige afgørelser alene grænserne
for skønnet prøves. Såfremt en afgørelse beror på
et frit skøn, som er tilladt ifølge reglementet, kan
dette skøn ikke ændres. Der kan altså ikke ske
prøvelse
af
frie
skøns
hensigtsmæssighed/rimelighed.

•Kapitel 9 - Ikrafttræden
§ 35. Ikrafttræden
Stk. 1 Turneringsreglement med vejledning træder i
kraft ved sæsonstarten den
1.
august, såfremt anden dato ikke
udtrykkeligt er anført.
Stk.
2
Beslutning
om
ændringer
af
turneringsreglementet træffes af VG.
Stk. 3 Resultatformidling - se §18.
Udarbejdet af Veteran Udvalget d. 26.07.2008
Godkendt af bestyrelsen d. 25.08.2008
Revideret
15.08.2009
15.08.2010
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 Kap. 11: BTDK’S Takster
Startgebyrer i holdturneringen
Veteran:
Kr. 1.000
Old Girls:
Kr. 1.000
Bøder:
Ulovlig spiller:
Kr. 500
Manglende licens pr. spiller: Kr. 500
Udeblivelse:
uden afbud:

Kr. 1.000 + udgiftsgodtgørelse til
modstander, der er rejst forgæves
afbud (senest 24 timer før stævnestart): Kr. 500
Afbud: Et hold, der melder afbud til en spillerunde, skal
meddele afbud til:
A: Arrangøren
B: Alle weekendens modstandere
C: VG på maiogfrank@hotmail.com

Spillede holdkampe udenfor weekenden
(se i øvrigt Turneringsreglementets § 15):
Pr. Hold i hver holdkamp =
Kr. 250
For 2 holdkampe =
Kr.500
Kr. 500 / Kr. 1.000
Ved gentagelse hhv.:
Trækning af hold: ( + startpenge) Kr. 400
Manglende / for sen indtastning
af resultater til
www.bordtennisportalen.dk Kr. 0
DANMARKSMESTERSKABER (DM)
Alle tilmeldinger SKAL foregå via www.bordtennisportalen.dk
Startgebyrer:
Veteran sgl. el. double 33-59 år: Kr. 150
Veteran sgl. el. double fra 60 år: Kr. 150
Godkendt startpenge efter anmeldelsesfrist pr. række hæves
med + kr. 50
NB! For sent anmeldte kan miste retten til seedning.

DOMMERE
Dommerhonorar:
Kr. 250 (maksimalt kr. 400 pr.
dag)
Overdommer (max. fire timer): Kr. 250
Overdommer (over 4 timer): Kr. 500
ARRANGEMENTSTILSKUD - DT VETERANER:
1. og 3. runde:
Kr. 5.000
Bemærk prisen på festen må
pr. person ikke være mere end Kr. 250
Med ”levende” musik, dog
Kr. 300
2. runde:
I flere haller:
Kr. 3.000
I en hal:
Kr. 1.500
pr. arrangement 6/8 borde: Kr. 600
pr. arrangement 3/4 borde: Kr. 400

7

