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Kapitel 1. Generelt
§ 1. Formål
Stk. 1: At fastsætte rammerne for den officielle holdturnering i Danmark for Bordtennis Danmark og DGI.
Stk. 2: I forbindelse med holdturneringen gælder som udgangspunkt følgende til en hver tid gældende
dokumenter i ikke prioriteret rækkefølge:
 Anti Doping Danmarks (AAD) nationale antidopingregler samt dopingreglement for motionsidræt (kan
ikke fraviges).
 Dansk Idrætsforbunds (DIF) matchfixingregulativ (kan ikke fraviges).
 Dansk Idrætsforbunds (DIF) regler for udelukkelsessager (kan ikke fraviges).
 International Table Tennis Federations (ITTF) bordtennislove og regler for internationale turneringer.
 BTDK’s Prioriteringsliste.
 BTDK's stævne og rating reglement.
 BTDK's direktiv "Krav til uddannede trænere i DT‐klubber".
 BTDK’s disciplinærbestemmelser.
 BTDK's kommercielle regulativ.
 Takstblad som kan findes på www.bordtennisdanmark.dk under Klubservice og Takster.
Stk. 3: Afvikling af holdturneringen skal ske på ens vilkår for alle klubber og spillere og på bedste sportslige
måde. Fortolkning af bestemmelserne sker med dette for øje.
Stk. 4: Nærværende reglement indeholder en række generelle regler som gælder for alle klubber og spillere.
For visse bestemmelser tillades opstilling af regionsbestemte regler, som er tilpasset lokale forhold. De
regionsbestemte regler indgår som selvstændige appendiks til dette reglement.
Der findes regionsbestemte regler i Serierækkerne for Region Vest (Jylland), Region Midt (Fyn), Region Øst
(Sjælland) og Region Bornholm. Desuden findes et særligt tillæg for Divisions‐ og Ligarækkerne.
Tilladelse til opstilling af regionsbestemte regler vil fremgå af en tekstboks som denne.

§ 2. Licens/registrering generelt
Stk. 1: Enhver spiller der ønsker at deltage i den officielle holdturnering og officielle stævner i Danmark, skal
løse licens på Bordtennisportalen (www.bordtennisportalen.dk) og registreres i licenssystemet.
Licensen skal være registreret/betalt inden spilleren første gang i sæsonen deltager i et officielt arrangement.
Ved manglende registrering/betaling af licens før deltagelse i holdturneringen, pålægges den pågældende
spiller et gebyr jævnfør Takstbladet.
Stk. 2: BTDK’s bestyrelse samt DGI’s Idrætsledelse fastsætter i samarbejde licensafgift, gyldighedsperiode
samt tilmeldingsgebyr for deltagelse i holdturneringen. Licensafgifter og tilmeldingsgebyr fremgår af
Takstbladet.
Stk. 3: Sæsonen regnes fra 1. juli til 30. juni.
Stk. 4: En spiller kan på samme tid opnå licens/registrering for maksimalt to klubber, én A‐licens og én B‐
licens. Der kan ikke dispenseres for dette.
 A‐licens giver en spiller ret til deltagelse i holdturneringen for egen klub.
 B‐licens giver en spiller ret til deltagelse i holdturneringen for en anden klub. B‐licens kan kun løses, hvis
spilleren også har løst en A‐licens.
Stk. 5: I divisionsrækkerne kan en spiller på intet tidspunkt i løbet af en sæson optræde for to forskellige
klubber. I serierækkerne gælder ingen begrænsninger.
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§ 3. A-licens
Stk. 1: Nye spillere kan løse A‐licens på et hvilket som helst tidspunkt, og vil herefter være fuldt
spilleberettiget for den pågældende klub på A‐licensen (dog under iagttagelse af § 10 stk. 6).
Spillere som har været inaktive, i både Danmark og udlandet, i mindst tre på hinanden følgende sæsoner og
ikke har tegnet A‐licens i perioden, regnes som nye spillere.
Vedrørende fastsættelse af nye spillers startratingtal henvises til Stævne‐ og rating reglementets § 17.
Stk. 2: Spillere som senest har repræsenteret en klub på A‐licens, kan på et hvilket som helst tidspunkt forny
A‐licensen for samme klub, og vil herefter være fuldt spilleberettiget for den pågældende klub på A‐licensen
(dog under iagttagelse af § 10 stk. 6).
Stk. 3: Spillere der kommer direkte fra en udenlandsk klub og ikke tidligere har haft licens i Danmark, regnes
som et klubskifte, og behandles efter de samme regler, som ved klubskifte mellem danske klubber, dog skal
den udenlandske spillers oprindelige klub ikke godkende klubskiftet, kun spilleren.
Stk. 4: Specielt for divisionsrækkerne gælder, at nye udenlandske spilleres licens, ikke må oprettes via
Bordtennisportalen. Licensen skal oprettes via BTDK’s sekretariat, og der kræves en underskrift eller en
bekræftende mail fra den pågældende spiller. Dette gælder dog ikke ved licensfornyelser.
Desuden skal kopi spillerens af pas fremsendes. I tilfælde af spillere under 18 år gælder dette også for
spillerens forældre/værge. Disse oplysninger slettes så snart spillerens identitet er fastslået.
Licens opkræves samtidig med oprettelse af nye udenlandske spillere.
§ 4. B-licens
Stk. 1: B‐licens giver en spiller ret til samtidig deltagelse på turneringshold for en anden klub efter følgende
generelle retningslinjer:
 Seniorspillere (m/k) kan benytte B‐licens i veteranrækkerne.
 Dameseniorspillere kan benytte B‐licens i dameseniorrækkerne.
 Ungdomsspillere kan benytte B‐licens i ungdomsrækkerne.
Turneringsreglementet tillader desuden, at der opstilles regionsbestemte regler for brug af B‐licenser i
herre‐seniorrækker. Dog kan kun herreseniorspillere benytte B‐licens.
Stk. 2: B‐licens skal løses for spillere, som deltager på et turneringshold i en anden klub, end hvor spilleren
har sin A‐licens. B‐licens kan kun løses ved accept fra begge klubber via Bordtennisportalen under
menupunktet Klubadministration. Dato for anmodningen er afgørende for B‐licensen.
B‐licens er kun gældende, hvis spilleren samtidig har løst A‐licens.
Stk. 3: Det er ikke muligt at opnå B‐licens til en spiller, som har A‐licens i en klub der opstiller i samme række
som B‐licensen tænkes anvendt i.
Stk. 4: Der kan ikke søges B‐licens til en overbygningsklub.
Stk. 5: Ved accept af B‐licens fraskriver A‐licens klubben sig rettigheden til at benytte den pågældende spiller
i samme aldersklasse hvor B‐licensen forudsættes anvendt.
Stk. 6: Terminer i forbindelse med ansøgning om B‐licens
I divisionsrækkerne gælder følgende (dog ikke Veteran DT):
Spillere, der ønsker at deltage uden karantæne, skal løse B‐licens senest d. 31. maj.
 Spillere, der løser B‐licens senest d. 30. september, har karantæne frem til 1. turneringshalvdel er
færdigspillet.
 Det er ikke muligt at deltage i divisionsrækkerne, hvis B‐licensen løses efter d. 30. september, hverken
som ordinær spiller eller som reserve.


3

I serierækkerne gælder følgende
 Spillere, der ønsker at deltage uden karantæne, skal løse B‐licens løses senest ved holdtilmeldingen.
 Spillere, der løser B‐licens efter tilmelding af hold, har en måneds karantæne.
Dato for ansøgning på Bordtennisportalen er i alle tilfælde afgørende for gyldigheden af B‐licensen.
Stk. 7: Turneringsreglementet tillader at der opstilles regionsbestemte begrænsninger for hvor mange
spillere på B‐licenser, der kan deltage i samme holdkamp.

§ 5. Klubskifte
Stk. 1: Klubskifte foretages af de to implicerede klubber og sker ved henholdsvis anmodning og accept fra de
respektive klubber via Bordtennisportalen under menupunktet Klubadministration. Klubskiftet er
gennemført og gældende, når den gamle klub har accepteret.
Dato for anmodningen er afgørende for klubskiftetidspunktet. Ved godkendelse af klubskiftet bekræftes
samtidig at spilleren er indforstået med klubskiftet.
Stk. 2: Terminer og karantæne i forbindelse med klubskifte
I divisionsrækkerne gælder følgende:
 Spillere, der ønsker at deltage uden karantæne, skal skifte klub senest d. 31. maj.
 Spillere, der skifter klub senest d. 30. september, har karantæne frem til 1. turneringshalvdel er
færdigspillet.
 Det er ikke muligt at deltage i divisionsrækkerne, hvis klubskiftet sker efter d. 30. september, hverken som
ordinær spiller eller som reserve.
I serierækkerne gælder følgende:
 Spillere der ønsker at deltage uden karantæne, skal skifte klub senest ved tilmeldingsfristen for
holdtilmeldingen.
 Spillere der skifter klub efter tilmelding af hold, har én måneds karantæne.
 Hvis eftertilmelding af nye hold (bestående af spillere som endnu ikke har spillet holdturnering) til 2.
turneringshalvdel tillades, skal klubskifte ske senest 1. januar.
Dato for ansøgning på Bordtennisportalen er i alle tilfælde afgørende for gyldigheden af klubskiftet.
Stk. 3: Der kan i løbet af en sæson kun skiftes klub én gang. Evt. B‐licens følger spilleren ved klubskifte.
§ 6. Aldersklasser
Spillerne inddeles efter alder i følgende aldersklasser:
 Minipuslinge (U10) født 2013 og senere
 Puslinge (U11) født 2011 og 2012
 Yngre drenge og piger (U13) født 2009 og 2010
 Drenge og piger (U15) født 2007 og 2008
 Juniorer (U19) født 2003, 2004, 2005 og 2006
 U21 født 2001 og 2002
 Seniorer født 2001 og tidligere
 Old Girls født 1986 og tidligere
 Veteran 40 født 1973 ‐ 1982
 Veteran 50 født 1963‐1972
 Veteran 60 født 1958‐1962
 Veteran 65 født 1953‐1957
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Veteran 70 født 1948‐1952
Veteran 75 født 1947 og tidligere

Skæringsdatoen er 31. december. Aldersgrænserne skal overholdes, og skal på forlangende kunne
dokumenteres.
§ 7. Ratingliste
Stk. 1: De enkelte spilleres indbyrdes styrkeforhold fremgår af ratinglisten, som udarbejdes af BTDK. Øvrige
oplysninger om rating fremgår af det selvstændige stævne‐ og ratingreglement som kan findes på
www.bordtennisdanmark.dk under Klubservice og Regler.
Opmærksomheden skal særligt henledes til § 14 Hvilke singlekampe fra holdkampe tæller med til ratinglisten.

Kapitel 2. Generelt om holdturneringen
§ 8. Rækker
Stk. 1: Forud for turneringsstart udsendes regionsbestemte indbydelser. Tilmelding til holdturneringen
foretages via Bordtennisportalen.
Stk. 2: Holdturneringen afvikles i herre‐ og damerækker for seniorer, ungdomsspillere og veteraner.
Stk. 3: Turneringsreglementet tillader regionsbestemt turneringsafvikling herunder antal spillere på hvert
hold, antal kredse og antal hold i hver kreds.
Holdturneringen for seniorhold afvikles efter følgende turneringsstruktur:
Herrerækker
Damerækker
Divisionsrækker
Bordtennisligaen 1
Bordtennisligaen 1
1. Division 1
1. Division 1
2. Division 2
2. Division 1
2
3. Division
Serierækker
Danmarksserien 3
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Veteranrækker
Divisionsrækker 1
Serierækker
1
Landsdækkende rækker. Øvrige rækker er geografisk opdelt med én eller flere kredse.
2

Delvist landsdækkende. Fra anden turneringshalvdel er rækkerne fuldt landsdækkende.
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Danmarksserien dækker over rækkerne Jyllandsserien, Fynsserien, Østserien og Bornholmsserien (højeste serierække).

Holdturneringen for ungdomshold afvikles efter følgende struktur:
Herrerækker
Damerækker
Divisionsrækker
Juniorligaen 1
Drengeligaen 1
Pigeligaen 1
Serierækker
Regionsbestemt
Regionsbestemt
1

Typisk to geografisk opdelte kredse, men kan være landsdækkende afhængig af antal deltagende hold.

Stk. 4: Vedrørende holdkampturnering i divisionsrækker for veteraner henvises til særskilt turnerings‐
reglement for veteraner.
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Vedrørende holdkampturnering i serierækker for veteraner henvises til de regionale tillæg.
Stk. 5: Deltager en klub med flere hold i holdturneringen, nummereres holdene fortløbende. Højest
rangerede hold tildeles nr. 1.
Stk. 6: I serierækkerne skal holdenes styrke (anmeldte spillers samlede ratingtal ved sæsonstart) følge
holdnummerbetegnelsen, og Turneringsgruppen forbeholder sig ret til ombytning/oprykning/nedrykning af
holdene, hvis dette ikke overholdes.
Stk. 7: Klubbernes hold tilmeldes og placeres i de rækker, de efter sidste sæsons placeringer er kvalificeret
til. Dette gælder naturligvis ikke rækker med fri tilmelding.
Generelt sker opdeling i kredse så vidt muligt efter geografiske hensyn.
§ 9. Brug af spillere
Stk. 1: Generelt gælder følgende:
 Herre seniorspillere kan kun deltage på herreseniorhold.
 Dame seniorspillere kan deltage på både dame‐ og herreseniorhold, dog kun på ét hold af hver kategori.
 Veteranspillere kan deltage på både veteran‐ og seniorhold.
 Ungdomsspillere kan deltage på både ungdoms‐ og seniorhold.
Spillere må ikke deltage på flere hold, hvis disse spiller samtidigt. Op‐ og nedrykning mellem klubbens hold
sker særskilt efter reglerne for henholdsvis ungdoms‐ og seniorholdet.
Stk. 2: I både divisionsrækker og serierækker tillades definering af regionsbestemte ratinggrænser for
spillernes deltagelse i de enkelte rækker.
I divisionsrækker med fri tilmelding er ratingtallet ved tilmeldingen gældende.
I serierækkerne er ratinggrænserne ved sæsonstart (start ratingtallet) gældende.
Spillerens starttal er gennem hele sæsonen gældende for hvilke rækker en spiller kan opstille i som ordinær
spiller.
Stk. 3: Udlændinge i holdturneringen
På hvert turneringshold i divisionsrækkerne må der kun deltage én ikke‐EU‐borger pr. holdkamp. Ved EU‐
borgere forstås i denne forbindelse alle med statsborgerskab i et EU‐land eller i et land, der har en
associeringsaftale med EU om arbejdskraftens frie bevægelighed.
Stk. 4: En spiller, som i en sæson spiller om et andet nationalt senior holdmesterskab for klubhold end det
danske, kan ikke deltage i Bordtennisligaen (dette gælder dog kun lande underlagt ETTU).
Stk. 5: Hvis en spiller i Bordtennisligaen, efter at have startet i Bordtennisligaen, påbegynder spil i et andet
lands øverste række jævnfør stk. 4, tabes de kampe, der efterfølgende spilles i Bordtennisligaen med
vedkommende med maksimumcifre jævnfør § 18 stk. 1.
Stk. 6: Den aktuelle spilledato er afgørende for op‐ og nedrykninger samt brug af spillere, hvilket dermed
også er gældende i tilfælde af kampflytninger.
Stk. 7: En holdkamp skal være færdigspillet, inden spilleren må påbegynde en ny.
Stk. 8: Alle spillere må kun deltage på ét hold pr. dag i hver alderskategori.
Stk. 9: Hvis en spiller trækker sig i en påbegyndt holdkamp, kan denne ikke senere indgå i den samme
holdkamp igen.
Stk. 10: En spiller kan have status som enten ordinær spiller eller som reserve.
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Begrebet ”reserve” anvendes om en spiller der i en holdkamp kan erstatte en ordinær spiller på et højere
rangerende hold.
Begrebet ”ordinær spiller” anvendes om spillere, der i en holdkamp ikke opstiller som reserve.
Stk. 11: En spiller i ungdomsrækkerne kan kun deltage på ét turneringshold for enten en klub på A‐licens eller
en anden klub på B‐licens.
Stk. 12: En spiller kan i ungdomsrækkerne kun spille som ordinær spiller på ungdomshold i én aldersklasse.
En spiller i en yngre aldersklasse kan dog deltage som reserve i det omfang de regionsbestemte regler tillader
dette.
§ 10. Udskiftning af spillere mellem klubbens hold (op- og nedrykning af spillere)
Stk. 1: Deltager en klub med flere hold i holdturneringen, kan der ske en udskiftning mellem spillerne på
klubbens forskellige hold.
Stk. 2: En spiller kan på et hvert tidspunkt rykke op som ordinær spiller på et højere rangerende hold.
Stk. 3: En ordinær spiller kan rykke ned til et lavere rangerende hold efter følgende retningslinjer:
 Spilleren kan kun rykkes ét hold ned ad gangen og følger holdenes indbyrdes nummerering.
 Den nedrykkede spiller må først benyttes på det lavere rangerende hold, når det hold spilleren rykkes ned
fra, har spillet uden ham/hende (har siddet over). Holdkampen på det højere rangerende hold skal være
færdigspillet før nedrykningen er en realitet.
 Spiller det hold, som spilleren skal rykkes ned på også uden ham/hende, kan spilleren efterfølgende rykke
yderligere et hold ned.
 Sker nedrykningen i forbindelse med en samling (flere holdkampe samme dag), kan den nedrykkede spiller
benyttes på det lavere rangerende hold samme dag i efterfølgende kampe.
 Sker nedrykningen i forbindelse med enkeltkampe, kan den nedrykkede spiller tidligst benyttes på det
lavere rangerende hold den efterfølgende dag.
Ovenstående er gældende gennem hele sæsonen (ref. § 2 stk. 3), og er dermed uafhængig af hvor mange
turneringsdele sæsonen opdeles i.
Stk. 4: Ingen spiller kan i samme sæson rykke mere end i alt to hold ned regnet fra det højst rangerede hold,
hvorpå spilleren har deltaget som ordinær spiller.
Stk. 5: Ved et holds udeblivelse (manglende fremmøde) fra en holdkamp gælder holdopstillingen fra det
pågældende holds senest spillede kamp med hensyn til nedrykning af spillere til lavere rangerende hold. Se
desuden § 16 vedrørende udeblivelse.
Stk. 6: I både divisionsrækker og serierækker tillades regionsbestemte regler som begrænser spillernes
muligheder for nedrykning forud for f.eks. oprykningskampe, kvalifikationskampe, finalekampe mv.
Stk. 7: Opdeles sæsonen i to uafhængige turneringshalvdele, hvor en række i 2. turneringshalvdel forsætter
i en oprykningsrække og en nedrykningsrække, regnes oprykningsrækken som en højere rangerende række
end nedrykningsrækken.
§ 11. Reserveregel
Stk. 1: En spiller kan kun benyttes som reserve for en spiller, der i forvejen har spillet som ordinær spiller på
det hold, hvorpå reserven anvendes.
Vedrørende brug af reserver i sæsonens første holdkamp henvises til § 17.
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Stk. 2: En reserve kan kun erstatte en ordinær spiller som senest har spillet på det hold hvor reserven skal
anvendes. Den erstattede spiller kan dog samtidig opstille som reserve på et højere rangerende hold. Dog
under iagttagelse af stk. 1.
Stk. 3: Som reserve på et hold kan klubben altid benytte:
 En spiller fra et af klubbens lavere rangerende hold. Spilleren kan rykkes tilbage på sit ordinære hold
straks, dog tidligst dagen efter, at vedkommende har spillet som reserve på det højere rangerende hold.
 En spiller, der ikke i forvejen har spillet på hold i den pågældende sæson. Spilleren kan benyttes på et
lavere rangerende hold straks, dog tidligst dagen efter, at vedkommende har spillet som reserve på det
højere rangerende hold.
Spillerens starttal er gennem hele sæsonen gældende for hvilke rækker en spiller kan opstille som reserve i.
Stk. 4: Den erstattede spiller må ikke benyttes på lavere rangerende hold, og det skal altid anføres i det
elektroniske holdskema på klubportalen, når en spiller har været benyttet som reserve. Det skal ligeledes
fremgå, hvem reserven erstatter. Vedrørende indsigelsesfrist for brug af reserver henvises til § 22 stk. 2.
Stk. 5: En spiller kan ikke noteres som erstattet spiller og i samme holdkamp rykke ned på et lavere
rangerende hold efter § 10 stk. 3.
Stk. 6: Turneringsreglementet tillader, at der opstilles regionsbestemte ratinggrænser for brugen af reserver
samt det antal gange, hver spiller kan fungere som reserve på et højere rangerende hold.
Stk. 7: Overskrides det antal gange en spiller kan fungere som reserve, eller er spilleren ikke spilleberettiget
som reserve, anses spilleren ikke for ulovligt opstillet. Spillerens anvendelse som reserve slettes og spilleren
noteres som ordinær spiller i de(n) pågældende kamp(e), og kan fremdeles kun rykke ned på lavere
rangerende hold i overensstemmelse med § 10.
§ 12. Overbygningshold
Stk. 1: Turneringsreglementet tillader at to eller flere (moder)klubber kan ansøge Turneringsgruppen om
etablering af et overbygningshold i herresenior‐, damesenior‐ og ungdomsrækkerne.
Brug af overbygningshold er regionsbestemt.
Etablering af overbygningshold skal ske efter følgende retningslinjer:
 Overbygningshold oprettes altid startende med klubbernes højst rangerende hold og kan suppleres med
klubbernes lavere rangerende hold så længe holdrækkefølgen følges (1. og 2. hold men ikke 1. og 3. hold).
 I divisionsrækkerne opstiller alle moderklubbernes hold i samme aldersklasse som overbygningshold. Der
er intet krav til at overbygningsholdet fortsætter i serierækkerne.
Hver moderklub kan kun deltage i ét overbygningssamarbejde i henholdsvis senior og ungdom. Gælder for
både herre‐ og damehold.
For at spille på overbygningshold kræves ikke klubskifte eller B‐licens. De almindelige regler for op‐ og
nedrykning imellem holdene og brug af spillere, er også gældende for overbygningshold.
Stk. 2: Spillere fra moderklubberne kan bruges på overbygningshold og rykkes tilbage til moderklubberne
igen under iagttagelse af § 10 og § 11.
Stk. 3: For at opnå tilladelse til overbygningshold kræves, at klubberne har et naturligt geografisk
tilhørsforhold til hinanden samt at træning og udvikling af spillere foregår i et fælles og koordineret miljø
(klubber indenfor samme vækstteams er et fint eksempel). Dokumentation for ovenstående, kan på
forlangende kræves. Ansøgning sendes til BTDK’s sekretariat senest i forbindelse med tilmelding af holdet.
I seniorrækkerne skal ansøgningen indeholde en klar beskrivelse af fordelingen af holdene i tilfælde af
samarbejdets ophør. Aftalen skal godkendes af Turneringsgruppen.
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Eksisterende overbygningsklubber skal senest i forbindelse med tilmelding af holdet meddele sekretariatet,
hvorvidt samarbejdet fortsætter, ophører eller der sker ændringer i sammensætningen/samarbejdet.
Opstiller overbygningsholdet ikke i den kommende sæson, anses aftalen automatisk for ophørt.

Kapitel 3. Kampafvikling generelt
§ 13. Regler ved kampafvikling
Stk. 1: Kampprogram fastsættes af Turneringsgruppen. Arrangementet påhviler den arrangerende klub og er
for dennes regning.
 Holdkampe i divisionsrækker og ungdomsrækker afvikles som udgangspunkt i weekender. Enkelte kampe
kan dog afvikles på hverdagsaftner.
 Holdkampe i serierækker afvikles som udgangspunkt på hverdagsaftner, og må tidligst starte kl. 18.00 og
senest kl. 20.15.
Stk. 2: Den arrangerende klub skal levere bolde til holdkampen. Desuden skal klubben sørge for at borde, net
og belysning samt lokaleforholdene er i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 3: I alle senior holdkampe spilles med 3 *** ITTF godkendte hvide plastikbolde. Der spilles med samme
bold type/fabrikat gennem hele holdkampen.
I ungdoms serierækker er kravet blot 40 mm hvide plastikbolde.
Stk. 4: Der spilles bedst af fem sæt i alle holdkampe.
Stk. 5: Spillepladsen skal minimum have følgende mål (bredde, længde, højde til loft):
 Bordtennisligaen for herrer: 7 x 14 x 3,5 m
 Øvrige divisionsrækker:
5 x 10 x 2,5 m
 Serierækker:
5 x 10 x 2,5 m tilstræbes
Stk. 6: Der skal i divisionsrækkerne være minimum 400 lux over hele spillepladsen.
Stk. 7: Klargøring af spillelokale
 I divisionsrækker skal spillelokalet være klar til opvarmning og kamp senest én time før den fastsatte
kampstart.
 I serierækkerne skal spillelokalet være klar til opvarmning og kamp senest 20 min før den fastsatte
kampstart.
Stk. 8: Antal borde til afvikling af holdkampe
 Ved 4‐mandshold skal holdkampen afvikles på minimum to borde.
 Ved 3‐mandshold skal holdkampen afvikles på minimum to borde. Afvikles flere holdkampe samtidigt i
spillelokalet, tillades at kampen afvikles på 1½ bord (to holdkampe skiftes om brugen af det ene bord).
 Ved 2‐mandshold kan holdkampen afvikles på ét eller to borde.
Stk. 9: Kampstart
Hvis et hold ikke er klar til at spille senest 15 min efter den programsatte kampstart, kan modstanderne
forlange at vinde uden kamp. Et hold anses ikke for at være mødt frem før flere end 50 % af holdets spillere
er til stede. Hver af spillerne skal være klar, når dennes første kamp står for tur. 4‐mandshold skal minimum
stille med tre spillere og 3‐mandshold og 2‐mandshold skal minimum stille med to spillere, ellers taber holdet
kampen med maksimumcifre.
Hvis holdet ikke er mødt frem til tiden med det nødvendige antal spillere for at kunne gennemføre
holdkampen, og modstanderholdet samtidig kræver kampen vundet, betragtes holdet som udeblevet.
Se også § 16 stk. 1 vedrørende udeblivelse.
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Stk. 10: Ved samlinger i divisionsrækkerne, har begge hold i samlingens anden holdkamp ret til en pause på
1 time mellem første og anden holdkamp. Pausen regnes fra sidst spillede bold i første holdkamp, for det
hold, som påberåber sig 1 times pause.
Stk. 11: Alle holdkampe i semi‐ og finaler i Bordtennisligaen for herrer skal afvikles på ITTF godkendt
bordtennisgulv.
Stk. 12: Bliver en påbegyndt holdkamp ikke færdigspillet som følge af force majeure, skal der træffes aftale
med Turneringsgruppen om eventuel fortsættelse af holdkampen.
Stk. 13: Deltager en klub med flere hold i samme række/kreds, skal holdenes indbyrdes kampe afvikles først
i hver turneringshalvdel.
Stk. 14: Turneringsgruppen har til enhver tid ret til at kontrollere afviklingen af en holdkamp og de forhold,
hvorunder den afvikles. Vedrørende klubbers protester mod spilleforholdene henvises til § 24 Protester.
Stk. 15: Et holds spillere skal spille i ensfarvede klubtrøjer med klublogo og ensfarvede shorts/nederdel.
§ 14. Spillesystem og holdskema
Stk. 1: Turneringsreglementet tillader, at der udarbejdes regionsbestemte turneringsstrukturer, til afvikling
af holdkampe og hvorvidt holdkampe afvikles som enkeltkampe eller i samlinger.
Vedrørende regionsbestemte regler henvises til § 30 Regionale regler generelt.
Stk. 2: Turneringsreglementet tillader desuden, at der opstilles regionsbestemte regler for om en holdkamp
spilles fuldt ud (alle kampe jævnfør holdskemaet) eller stoppes ved afgørelse.
Vedrørende regionsbestemte regler henvises til § 30 Regionale regler generelt.
Stk. 3: Kun spillesystemer godkendt af Turneringsgruppen må anvendes i holdturneringen.
Stk. 4: Turneringsgruppens holdskemaer skal benyttes til notering af resultater. Kamprækkefølgen på
holdskemaet skal følges.
Stk. 5: Det hold der står først i kampoversigten, skal stå i venstre kolonne på holdskemaet.
Stk. 6: Holdkampe afvikles med følgende holdkampskemaer:
Hr. Bordtennisliga Svensk system 3‐mandshold
Hr. 1. division
4‐mandshold
Double
Kamp nr. 1
A1 mod B2
Double 1
A1 mod B1
Kamp nr. 2
A3 mod B4
Double 2
A2 mod B2
Kamp nr. 3
A2 mod B1
A1 mod B2
A3 mod B3
Kamp nr. 4
A4 mod B3
A2 mod B1
A2 mod B1
Kamp nr. 5
A1 mod B1
A3 mod B4
A1 mod B3
Kamp nr. 6
A2 mod B2
A4 mod B3
A3 mod B2
Kamp nr. 7
A3 mod B3
A1 mod B1
A2 mod B3
Kamp nr. 8
A4 mod B4
A2 mod B2
A3 mod B1
Kamp nr. 9
Golden Set
A3 mod B3
A1 mod B2
Kamp nr. 10
A4 mod B4
Golden Set1
Kamp nr. 11
A1 mod B3
Kamp nr. 12
A3 mod B1
Kamp nr. 13
A2 mod B4
Kamp nr. 14
A4 mod B2
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2‐mandshold
A1 mod B1
A2 mod B2
Double
A1 mod B2
A2 mod B1

Golden Set
Golden Set1
1
Mulighed for afgørelse i Golden Set (regionsbestemt).
§ 15. Kampflytning
Stk. 1: Alle kampflytninger skal på forhånd godkendes af Turneringsgruppen. Overholdes dette ikke,
medfører det tabt kamp. Kampflytninger i divisionsrækkerne pålægges et gebyr jævnfør Takstbladet.
Stk. 2: Holdkampe vil ikke kunne flyttes, medmindre der på forhånd mellem de to klubber er aftalt en dato
for den nye kamp. I divisionsrækkerne kan kamprækkefølgen ikke ændres.
Såfremt kampflytningen sker i forbindelse med en samling og det ændrede kamptidspunkt får konsekvenser
for arrangørklubbens adgang til spillelokalet, skal arrangørklubben tillige godkende kampflytningen.
Stk. 3: Terminer i forbindelse med kampflytning:
 Ønskes en holdkamp afviklet senere end programsat, skal anmodning om kampflytning fremsendes
til Turneringsgruppen senest 1 hverdag, dog senest 24 timer før den programsatte kampdato.
 Ønskes en holdkamp afviklet tidligere end programsat, skal anmodning om kampflytning fremsendes
til Turneringsgruppen senest 1 hverdag, dog senest 24 timer før den nye kampdato.
 For kampe i Bordtennisligaen er tidskravet skærpet til senest 5 hverdage før planlagt kampdato, hvis
kampen ønskes flyttet. Dette skyldes hensynet til dommerpåsætning.
Stk. 4: Turneringsreglementet tillader regionsbestemte regler for hvornår en flyttet kamp senest/tidligst
skal/må afvikles.
Stk. 5: Der kan ikke flyttes holdkampe fra 1. turneringshalvdel til 2. turneringshalvdel.
Ligeledes kan der ikke flyttes holdkampe fra 2. turneringshalvdel til 1. turneringshalvdel.
Stk. 6: I divisionsrækkerne kan de sidste to holdkampe for et hold ikke flyttes.
I serierækkerne kan ikke flyttes kampe til efter sidste programsatte spillerunde.
Stk. 7: Turneringsgruppen skal flytte en programsat kamp i seniordivisionsrækkerne, hvis klubbens
holdkampe kolliderer med et højere prioriteret arrangement, jævnfør den af bestyrelsen fastsatte
Prioriteringsliste. Begæring herom skal fremsendes til Turneringsgruppen og de implicerede klubber senest
3 dage efter udtagelsen, dog senest 14 dage før den fastsatte kampdato – og kun nationale udtagelser er
omfattet.
Kampflytning jævnfør Prioriteringslisten medfører kun ret til at kræve kampen flyttet. Øvrige betingelser i
forbindelse med kampflytninger er stadig gældende.
Ved brug af Prioriteringslisten kan de to sidste holdkampe, jævnfør stk. 6, for et hold kræves flyttet. Kampene
kan dog ikke afvikles senere end sidste runde fastlagt af Kalendergruppen.
Stk. 8: Ansvar for anmodning om kampflytning, uanset årsag, påhviler til enhver tid klubberne. Anmodningen,
som fremsendes til sekretariatet, skal indeholde accept fra modstanderklubben. Hvis kampflytningen sker
med henvisning til Prioriteringslisten, og klubberne ikke nå til enighed om en ny kampdato, vil
Turneringsgruppen fastsætte den nye kampdato og om nødvendigt på neutral bane.
Stk. 9: Ønsker en arrangørklub én eller flere af deres kampe i en samling flyttet, afholdes samlingen som
udgangspunkt uændret hos arrangørklubben.
Stk. 10: Anvendes Prioriteringslisten som grundlag for kampflytninger ved samlinger, har det hold, der står
nævnt først i turneringsplanen hjemmebane.
Ved øvrige kampflytninger i forbindelse med samlinger gælder, at holdet der anmoder om kampflytningen
spiller på udebane, dog ændres kampopstillingen ikke.
Stk. 11: Bliver en kamp udsat som følge af en force majeure situation, og klubberne ikke kan nå til enighed
om en ny kampdato, vil Turneringsgruppen fastsætte den nye kampdato og om nødvendigt på neutral bane.
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§ 16. Udeblivelse
Stk. 1: Konsekvenser ved udeblivelse (manglende fremmøde).
Nedenstående gælder uanset om der er meldt afbud i forbindelse med udeblivelsen.
 Ved udeblivelse tabes holdkampen med maksimumcifre.
 Udeblivelse i Bordtennisligaen for herrer/damer samt 1. division for herrer medfører, at holdet trækkes
helt ud af divisionsrækken og alle spillede kampe nulstilles. Individuelle kampe forbliver på ratinglisten.
 Udeblivelse i øvrige rækker medfører, at retten til slutspil, kvalifikationskampe, kredskampe mv. samt
oprykning mistes. Udeblivelse fra mere end to holdkampe medfører, at holdet trækkes helt ud af
holdturneringen, og alle spillede kampe nulstilles. Individuelle kampe forbliver på ratinglisten.
 Udeblivelse i forbindelse med en samling tæller som udeblivelse fra to holdkampe. Samlinger afviklet over
to dage tæller som én samling.
 Et hold der ikke har spillet alle holdkampe, kan ikke blive række‐/kredsvinder og modtage præmier. Disse
tilfalder hold på de efterfølgende placeringer.
Opstiller holdet ikke fuldtalligt jævnfør § 13 stk. 9 betragtes dette også som en udeblivelse. Dette gælder dog
ikke hvis en spiller trækker sig i en påbegyndt holdkamp jævnfør § 9 stk. 9.
Vedrørende spilleberettigelse for et udeblevet holds spillere henvises til § 10 stk. 5.
Undtagelse: Skyldes udeblivelsen en force majeure situation, som følge af f.eks. forsinkelse hos offentlige
transportmidler, trafikale problemer, advarsel om udkørsel fra offentlige myndigheder betragtes dette ikke
som udeblivelse. Dette skal behørigt dokumenteres. Hvis klubberne ikke kan blive enige om en ny kampdato,
fastsætter Turneringsgruppen denne.
Stk. 3: Hold der trækkes ud af holdturneringen som følge af udeblivelse, indtager automatisk en
nedrykningsplads resten af sæsonen i den pågældende række.
Stk. 4: Udebliver et hold i en udekamp i 1. turneringshalvdel, skal kampen i 2. turneringshalvdel spilles på
modstanderens bane og som udgangspunkt på modstanderens hjemmebanedag. Gælder dog ikke ved
samlinger.
I serierækker gælder desuden:
 Sker udeblivelsen uden afbud til modstanderholdet (som dermed kører forgæves), skal den udeblevne
klub dække modstandernes kørselsudgifter svarende til statens laveste takst for kørselsfradrag (0,98 kr.
pr. km i 2020) beregnet fra klublokale til klublokale og retur inklusive eventuelle udgifter til bro og/eller
færge.
 Udeblives i en holdkamp i 2. turneringshalvdel, skal den udeblevne klub ligeledes dække modstandernes
kørselsudgifter efter samme princip.
 Afregning sker gennem BTDK, som udsender opgørelse til de berørte klubber.
Stk. 5: Ved udeblivelse i en holdkamp i divisionsrækkerne, skal klubbens lavest rangerende hold i
divisionsrækkerne trækkes den pågældende dag. I forbindelse med udeblivelse, skal opmærksomheden
særligt henledes til § 10 og § 11.
Stk. 6: I tilfælde af udeblivelse, skal Turneringsgruppen, Sekretariatet, modstanderklubben samt arrangør‐
klubben orienteres senest 24 timer før planlagt kampstart. Overholdes dette ikke, vil der være tale om
udeblivelse uden afbud.
§ 17. Første holdkamp
Stk. 1: I et holds første holdkamp i en ny sæson, må ikke benyttes spillere, der allerede har spillet på andre
hold som ordinære spillere. Som udgangspunkt deltager alle spillere som ordinære spillere i første holdkamp
som angivet i § 11.
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Stk. 2: I alle seniorrækker tillades dog at en ”ordinær” spiller erstattes af en reserve i et holds første holdkamp
under følgende betingelser:
 Reserven skal være lavere ratet end den spiller som erstattes.
 Den erstattede spiller må ikke deltage på et lavere rangerende hold i første holdkamp/samling (første
kampdato), og licens tvangsindløses for den spiller som erstattes.
 Den erstattede spiller deltager efterfølgende i sin sæsons første holdkamp på præcis det hold hvorpå
han/hun blev erstattet eller på et højere rangerende hold – som ordinær spiller. Herefter ”frigives”
den erstattede spiller og § 10 og § 11 gældende på normal vis.
Stk. 3: Spillere, der må spille i flere kategorier, må dog gerne benyttes i alle disses holds første holdkampe.
Stk. 4: Som følge af forskudt turneringsstart mellem divisionsrækker og serierækker, må spillere anvendt som
reserve i divisionsrækkerne forud for turneringsstart i serierækkerne, dog benyttes i første holdkamp i
serierækkerne.
Stk. 5: Vedrørende brug af reserver i ungdoms‐DT, henvises til § 11 stk. 6.3‐6.5 i de regionsspecifikke regler
for Divisionsrækker.
§ 18. Ulovlig spiller
Stk. 1: Ved brug af ulovlig spiller og ulovlig opstilling gælder følgende:
 I divisionsrækkerne eller hvis holdkampen stoppes ved afgørelse, taber holdet med maksimumcifre. Alle
kampe angives til 0‐3 for det taberdømte hold, og dette resultat indgår som tællende kampe i den samlede
stilling, på toplisten og ratinglisten.
 I serierækkerne og hvis samtlige kampe afvikles, taberdømmes kun den ulovlige spiller med 0‐3.
Stk. 2: Ulovligt anvendte spilleres kampe er ikke kvalificerende i forhold til medaljespil, kvalifikationskampe
og andre kampe hvortil der stilles krav om et minimum antal deltagende kampe.
§ 19. Golden Set
Stk. 1: Turneringsreglementet tillader at der opstilles regionsbestemte regler for anvendelse af Golden Set.
Stk. 2: Golden Set afvikles efter nedenstående retningslinjer.
I tilfælde af uafgjort (kampscore) afgøres holdkampen i et Golden Set. Holdkaptajnerne skiftes til at fravælge
en af de tidligere spillede kampe fra holdskemaet. Dette fortsætter til én kamp står tilbage. Denne sidste
kamp afgøres i ét sæt. Det hold som i kampprogrammet er angivet som hjemmehold fravælger altid først.
Golden set er ikke pointgivende til ratinglisten eller toplisten. Kampe afviklet mod ”ej mødt” indgår ikke i
fravalget. Der kan ikke skiftes ud i doublerne.
Stk. 3: Golden Set afvikles som ethvert andet afgørende sæt, det vil sige med normal servefrekvens og
sideskift. Der er desuden tilladt én timeout pr. hold. Kun holdkaptajnen, og ikke hele holdet, deltager i
fravælgelsen.
§ 20. Pointgivning
Stk. 1: Ved pointgivning skelnes som udgangspunkt mellem med og uden brug af Golden Set.
 Uden Golden Set: Vundet holdkamp giver 2 point. Ved uafgjort tildeles begge hold 1 point.
 Med Golden Set: Vundet holdkamp giver 3 point. Ved uafgjort tildeles begge hold 1 point og yderligere ét
point til vinderen af Golden Set.
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Stk. 2: Turneringsreglementet tillader desuden, at der opstilles regionsbestemte regler for pointgivning efter
hver holdkamp.
Stk. 3: Ved turneringens afslutning er det hold, der har flest point, vinder. I tilfælde af, at to eller flere hold
står lige, afgøres placeringen efter følgende prioritering (kun de involverede hold betragtes):
1. Flest kamppoint i indbyrdes holdkampe.
2. Bedste kampscore i indbyrdes holdkampe (forskel vundne/tabte individuelle kampe).
3. Bedste sætscore i indbyrdes holdkampe (forskel vundne/tabte sæt).
4. Bedste kampscore i samtlige kampe (forskel vundne/tabte individuelle kampe)
Er stillingen stadig lige mellem hold, som skal deltage i slutspil og kvalifikationskampe samt det videre
grundspil i anden turneringshalvdel spilles en omkamp mellem de involverede hold. Lodtrækning foretages
af Turneringsgruppen vedrørende afvikling af kampen(e).
Er stillingen stadig lige mellem hold hvor rækken afvikles som én pulje, afgøres puljen ved simpel lodtrækning.
Lodtrækning foretages af Turneringsgruppen.
§ 21. Trækning af hold
Stk. 1: Bliver en klub nødt til at trække et hold ud af en igangværende holdturnering, skal det som
udgangspunkt være det lavest rangerende hold i den pågældende aldersklasse. I divisionsrækkerne trækkes
lavest rangerende hold og i serierækkerne trækkes lavest rangerende hold i den pågældende serierække
(f.eks. serie 2).
Klubben kan ikke rykke op i samme række i den kommende sæson – dette gælder også hvis holdet trækkes
ud af turneringen som følge af udeblivelse.
Stk. 2: En holdtrækning medfører, at holdet trækkes helt ud af holdturneringen og alle spillede kampe
annulleres (individuelle resultater forbliver).
Stk. 3: Hold som trækkes ud af en igangværende turnering, indtager automatisk en nedrykningsplads i den
pågældende række i den igangværende turneringshalvdel, og ”frigiver” en ekstra oprykningsplads til de
umiddelbart lavere rækker ved sæsonafslutningen.
Stk. 4: Ved holdtrækning skal klubben dække transportudgifterne til de modstanderklubber, som har spillet
på klubbens hjemmebane. Der benyttes statens laveste takst for kørselsfradrag (0,98 kr. pr. km i 2020)
beregnet fra klublokale til klublokale, og afregning sker gennem BTDK, som udsender opgørelse til de berørte
klubber.
Stk. 5: I forbindelse med holdtrækninger tillader Turneringsreglementet, at der opstilles regionsbestemte
regler for hvornår og hvordan spillerne på et trukket hold kan fortsætte på andre hold, samt hvorledes ledige
pladser tildeles nye hold.
Som udgangspunkt gælder almindelige op‐ og nedrykningsregler for de spillere, der senest spillede på det
hold, som er trukket. Spillere som rykker ned på et lavere rangerende hold, sidder over i den førstkommende
kamp på det lavere rangerende hold. Spillere som rykker op på et højere rangerende hold, kan deltage uden
begrænsninger.
Stk. 6: En klub kan afmelde et hold til den kommende sæson. Af hensyn til planlægning af holdturneringen
for den kommende sæson, skal hold i divisionsrækker afmeldes senest d. 1. juni, og hold i serierækker
afmeldes senest d. 1. september. Klubben kan ikke rykke op i samme række i den kommende sæson,
medmindre der er tale om en række med fri tilmelding.
Afmeldes hold senere, betragtes dette som en holdtrækning i en igangværende turnering.
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Hvis klubber, der er berettiget til at deltage i næste sæsons holdturnering, afmelder deres deltagelse inden
ovenstående frist, afgør de regionale Turneringsgrupper om og hvorledes disse skal besættes. I sådanne
tilfælde kan tvangsoprykninger blive aktuelt.
§ 22. Arrangørklubbens forpligtelser og indsigelser
Stk. 1: Den arrangerende klub har pligt til at indtaste kampresultat og individuelle resultater på
Bordtennisportalen hurtigst muligt efter kampen.
I alle rækker skal indtastning ske samme dag senest kl. 23.59.
Stk. 2: Klubber har en indsigelsesfrist i forhold til de indtastede resultater på tre dage efter indtastnings‐
fristen, hvorefter resultatet er bindende (eksempel: spilles en kamp mandag, skal evt. indsigelser gøres
gældende senest torsdag kl. 23.59). Indsigelser, som modtages efter tidsfristen, vil ikke blive behandlet.
Dette er også gældende i forhold til påsætning af reserver. Det bemærkes, at forkert påsætning af reserver,
kan have stor betydning for reservernes spilleberettigelse på lavere rangerende hold.
Stk. 3: Holdskemaerne skal opbevares, så Turneringsgruppen kan rekvirere en kopi, hvis det skønnes
nødvendigt. Alternativt tages et foto med en mobiltelefon eller lignende.
Stk. 4: I tilfælde af indtastning af falsk holdskema medfører dette bøde og tabt kamp for begge hold, ligesom
det kan medføre udelukkelse fra turneringen. Falsk holdskema eller anden bevist omgåelse af reglerne i
nærværende reglement, medfører indberetning til DIF’s matchfixingudvalg jævnfør DIF’s regler.
§ 23. Dommere
Stk. 1: Turneringsgruppen fastsætter rammerne for påsætning af dommere i holdturneringen.
Stk. 2:
 BTDK’s dommerkoordinator(er) udpeger uddannede dommere til holdkampe i Bordtennisligaen.
 Ved øvrige holdkampe i divisionsrækkerne har den arrangerende klub pligt til at stille med bladvendere
(tæller kun, dømmer ikke). Ved samlinger stiller hvert hold med én bladvender.
 Ved holdkampe i serierækkerne stilles ikke krav om bladvendere.
 Turneringsgruppen kan udpege dommere til enhver holdkamp.
 BTDK’s dommerkoordinator(er) udpeger en uddannet overdommer til slutspillet i ungdomsdivisionerne
og kvalifikationskampene til Bordtennisligaen.
§ 24. Protester
Stk. 1: En protest mod spilleforholdene (de fysiske rammer) skal nedlægges skriftligt før holdkampens
begyndelse. Såfremt en holdkamp er påbegyndt, regnes forholdene for godkendt. Enhver kamp skal
færdigspilles. Protesten sendes på e‐mail/sms til Sekretariatet før holdkampen starter. Hvis en klub eller en
spiller nægter at spille videre, taber det pågældende hold med maksimumcifre, selv om der efterfølgende
må gives medhold i protesten.
Stk. 2: Såfremt en spiller eller klub har indvendinger mod en holdkamps forløb, skal der inden tre dage efter
kampens afvikling indgives skriftlig protest til Sekretariatet.
Stk. 3: Alle protester skal ledsages af et protestgebyr jævnfør Takstbladet. Uden betaling behandles protesten
ikke. Protestgebyr indbetales til BTDK’s konto i Danske Bank (reg: 3409 og konto: 3429080169).
Såfremt Klager får medhold i protesten, tilbagebetales gebyret.
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§ 25. Konkurs
Stk. 1: Hvis en forening/klub erklæres konkurs, udtræder klubbens hold automatisk af de løbende
turneringer. Såfremt foreningen rekonstrueres, indtræder den rekonstruerede forenings hold på laveste
turneringsniveau i forbundets turneringer.
Hvis en forening/klub kommer under tvangsakkord, udtræder klubbens hold automatisk af de løbende
turneringer. I den følgende sæson nedrykkes samtlige af klubbens hold et turneringsniveau. Forbundets
bestyrelse kan dog i ekstraordinære tilfælde i stedet ikende klubbens hold tab af mindst 10 points. Samme
regler gælder, såfremt selskaber eller andre juridiske enheder, som er nærtstående med foreningen, går
konkurs eller kommer under tvangsakkord.

Kapitel 4. Sanktioner
§ 26. Instans
Stk. 1: Turneringsgruppen 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 være ledsaget af en begrundelse.
Stk. 4: Alle afgørelser skal være ledsaget af en klagevejledning.
Stk. 5: Alle afgørelser kan inden 10 dage appelleres til Appeludvalget.
Stk. 6: Turneringsgruppen kan tage sager om overtrædelse af reglementet op på egen hånd. Behandlingen
kan også ske på baggrund af en henvendelse til Turneringsgruppen. Enhver henvendelse skal være skriftlig
og være fra en person, der repræsenterer den klub, som løfter en sag. Sådanne henvendelser rettes til
Sekretariatet, som sørger for videreformidling.
Stk. 7: Afgørelser skal som udgangspunkt foreligge inden 10 dage efter, at udvalget er blevet gjort bekendt
med en klages sagsakter. Konkrete omstændigheder kan dog begrunde, at denne frist ikke kan overholdes.
Stk. 8: 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.
Stk. 9: Indeholder afgørelsen ingen klagevejledning, løber klagefristen fra klagevejledningen er kommet frem
til modtageren.
Stk. 10: 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. Ved anvendelse af mail dog
samme dag som afsendelsen. Fristen for indgivelse af klage udløber på 10. dagen efter, at afgørelsen er
kommet frem til modtageren. Alle klager skal være skriftlige og indsendes til sekretariatet.
§ 27. Sanktionsmuligheder
Stk. 1: Enhver overtrædelse af bestemmelserne i Turneringsreglementet medfører bøder og/eller andre
sanktioner, jævnfør stk. 2, der idømmes og fastsættes af Turneringsgruppen.
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Stk. 2:
 Bøder jævnfør Takstbladet (vedrørende manglende betaling af bøder henvises til BTDK’s love § 11),
 Dømme holdet som taber af en turneringskamp,
 Bestemme at holdet ikke kan rykke op i en højere række,
 Bestemme at holdet ikke kan deltage i slutspils‐/kredskampe,
 Bestemme at kampen skal spilles om,
 Eller træffe en hver anden afgørelse under iagttagelse af § 1 stk. 3.
Stk. 3: Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i dette reglement samt i de regionale tillæg,
kan Turneringsgruppen:
 Fordoble bødetaksten,
 Idømme et hold tvangsnedrykning,
 Udelukke et hold fra deltagelse i holdturneringen.
I forbindelse med gentagen overtrædelse vurderes, afhængig af overtrædelsens art, også ud fra flere på
hinanden følgende sæsoner.
Stk. 4: Bødernes størrelse fastsættes af bestyrelsen og fremgår af Takstbladet.
Stk. 5: Turneringgruppen kan ikke idømme egentlige sanktioner i tilfælde, hvor der eventuelt foreligger en
overtrædelse af BTDK´s disciplinærbestemmelser, men ikke af turneringsreglementet. Det ansvar og den
kompetence ligger hos Disciplinærkomiteen.
Turneringsgruppen kan dog udtrykke sin opfattelse af situationer vedrørende opførsel og rådgivning og
afgive henstillinger og lignende til spillere og klubber i forhold til disciplinærbestemmelserne.

Kapitel 5. Dispensationer
§ 28. Dispensationer
Stk. 1: Medmindre andet specifikt er nævnt, og hvis særlige forhold gør sig gældende, kan klubberne altid
søge om dispensation fra bestemmelserne i dette reglement.
Ansøgning om dispensation fremsendes til Sekretariatet med angivelse af årsag til dispensationen samt
angivelse af hvilke regler der ønskes dispenseret for.
Turneringsgruppen kan desuden på egen hånd, hvis ekstraordinære og uforudsete forhold gør sig gældende,
dispensere fra reglerne i dette reglement.
Stk. 2: Ved indbringelse af sager for en højere instans kan ved skønsmæssige afgørelser alene grænserne for
skønnet prøves. Hvis 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 6. Ikrafttræden
§ 29. Ikrafttræden
Stk. 1: Turneringsreglementet træder i kraft d. 1. august, hvis anden dato ikke udtrykkeligt er anført.
 Turneringsstrukturen i Bordtennisligaen og 1. division for Herrer oplyses senest d. 1. marts.
 Turneringsspecifikke regler i divisionsrækkerne oplyses senest d. 1. august.
 Turneringsspecifikke regler i serierækkerne oplyses senest d. 1. september.
Stk. 2: Beslutning om ændringer af turneringsreglementet træffes af Turneringsgruppen. De generelle
turneringsregler for den kommende sæson oplyses klubberne senest d. 1. august.
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