Indbydelse til den jyske ungdomsholdturnering
(1. halvdel)
DGI og BTDK indbyder hermed til fælles holdturnering i efteråret 2021.

Der indbydes til deltagelse i flg. rækker:
Hold

Aldersgruppe

Række

Under 12 år

Født 2009 eller senere

A – Å alt efter antallet af hold

Over 12 år

Årgang 2000 - 2008

A – Å alt efter antallet af hold

Hold indplaceres efter samlet ratingtal og efter alder på de pågældende hold,
hvor de bedste indplaceres i række A
Spillernes ratingtal d. 3. september er gældende for hele turneringen før jul.

Praktisk info vedr. holdturneringen for ungdom
Holdturneringen for ungdom afvikles som to separate turneringer - en før jul og en efter jul,
som begge afsluttes med et placeringsstævne. Turneringen afvikles som samlinger i klubberne
på lørdage og søndage.
Der spilles i puljer af 4 – 6 hold, hvor der så vidt muligt tages hensyn til køreafstand.
Der spilles 3 indledende runder og et placeringsstævne, hvor man tager point med fra
indledende runder.
Ved hver samling spiller det enkelte hold 2-3 holdkampe. Så vidt muligt to kampe.
Turneringsformen bevirker at det er meget vanskeligt at flytte kampe, da alle hold i puljen
deltager i samlingen. Alle flytninger skal godkendes af begge klubber og alle kampflytninger
SKAL meddeles og godkendes af turneringslederen på ungdomsturneringjylland@gmail.com.
Et hold består af tre spillere. Hvis man har mere end tre spillere til et hold, er der mulighed for
at bruge flere, da det ikke behøver at være de samme spillere man bruger i de forskellige
kampe ved samlingerne.
Det er dog tilladt at bruge en evt. 4. spiller i doublen i den enkelte holdkamp.
OBS det er muligt at søge efter spillere til at fuldbyrde et hold, skriv til
ungdomsturneringjylland@gmail.com (klub, navn, alder, rating).
Så hvis du sidder og mangler 1 – 2 spillere og gerne vil lave et hold – så skriv endelig og vi gør
hvad vi kan, for at samle et hold. Klubber må gerne selv sammensætte et sammensat hold,
men alle sammensatte hold SKAL meddeles turneringslederen.
Alle holdkampe med sammensatte hold skal indtastes af turneringslederen – tag billede af
kampseddel og send til ungdomsturneringjylland@gmail.com
OBS der kræves ikke B-licens for at danne sammensat hold!

Placeringsstævner:
Der skal være tre spillere på holdene i alle rækker.
Spillere på holdene skal tidligere have været benyttet på holdet.
Der kan benyttes en reserve med samme eller lavere ratingtal end den spiller han erstatter.

Hjemmekampe:
Vi skal bede klubberne om at angive på deres tilmeldingsskemaer hvor mange borde (helst
min. 5) de har til rådighed ved afviklingen af kampene, og i hvilket tidsrum de disponerer over
spillelokalerne.

Vi forventer at alle klubber har mulighed for at afvikle hjemmekampe
Det skal oplyses på tilmeldingen, hvilke datoer man har lokaler til rådighed.

Bolde
Det er arrangørklubben der bestemmer, hvilke plastbolde der spilles med.

Samlingerne afvikles flg. lørdage/søndage:
Søndag den 3. oktober
Lørdag den 30. oktober
Lørdag den 13. november
Placeringsstævnet afvikles lørdag den 27. november 2021
Forventet spilletid pr. gang: 4 – 5 timer.

HUSK AT RESERVERE SPILLELOKALER TIL DISSE DATOER
Placeringsstævne:
Alle hold fra rækker med mere end 1 pulje deltager i placeringsstævnet, her afgøres den
endelige placering i en rækken.

HUSK
Det skulle nu være nemmere for klubberne at sætte hold, da det eneste krav nu er om man er
under eller over 12 år, bemærk U21 spillere må også spille med.
Hvis man skulle stå i en situation, hvor man f.eks. har 2 spillere på 11 år og 1 spiller på 13 år,
så kontakt turneringslederen og der findes en løsning.
Tilmeldinger skal foretages via tilmeldingsblanketten senest:
Onsdag d. 15. september.
Tilmelding til: ungdomsturneringjylland@gmail.com
Ved spørgsmål:
Maj-Britt
29879248/ ungdomsturneringjylland@gmail.com
Pris pr. hold: 315 kr. for hele sæsonen (30% rabat) (betales på bordtennisportalen)
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