Sæson 2020‐2021
I et forsøg på at være lidt på forkant, har Turneringsgruppen udarbejdet en række generelle
eksempler på situationer/regler som oftest misforstås.
Eksemplerne er forsøgt visualiseret på simpel grafisk vis i forhold til et tidsforløb.
Der er tale om et forsøg på at hjælpe med forståelse af reglerne. Flere eksempler vil kunne tilføjes
løbende. Bemærkninger modtages derfor meget gerne
I fortolkningsspørgsmål vil det skriftlige turneringsreglement inklusive de regionale tillæg altid være gældende
20. september 2020

§ 10 Udskiftning af spillere mellem klubbens hold (op‐ og nedrykning af spillere)

§ 10 Udskiftning af spillere mellem klubbens hold (op‐ og nedrykning af spillere)
Nedrykning af en ordinær spiller fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold (eksempelvis fra serie 1 til serie 2).
‐ Den nedrykkede spiller må først benyttes på det lavere hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra (senest deltaget på som ordinær spiller), har spillet uden ham. Kampen skal være færdigspillet. §10 stk.2
‐ Nedrykning sker til klubbens umiddelbart lavere rangerende hold (i henhold til nummerrækkefølgen)
‐ Reglen gælder mellem alle hold. Ingen ordinære spillere kan rykke ned uden at have siddet over på det hold, hvor de sidst deltog som ordinær spiller.
‐ Reglen gælder også i Ungdomsdivisionerne, hvis en klub deltager med to hold i samme række, eller deltager i både drenge‐ og juniorligaen.

Serie 1
Klubbens 2. hold
Ordinær spiller

Serie 1
Klubbens 2. hold
Sidder over

Kampen er afsluttet
Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Ordinær spiller
Spilleberettiget næste dag

‐ Så snart kampen i serie 1 er færdigspillet, er den nedrykkede spiller nu spilleberettiget på klubbens serie 2 hold som ordinær spiller ‐ og alle klubbens højere rangerende hold.
‐ Vær opmærksom på regionsbestemte ratinggrænser ved nedrykning fra én række til en lavere række, eller andre begrænsninger f.eks. i forbindelse med slutspilskampe, finalekampe mv.
‐ Spilleren kan dermed også indgå som reserve på et hvert højere rangerende hold, fra det øjeblik spilleren har siddet over i den færdigspillede serie 1 kamp. Dog ikke på to hold samme dag.
‐ Der er ikke krav om at spilleren SKAL have spillet på serie 2 holdet, før man kan opstille som reserve på et højere rangerende hold.

Nedrykning af en ordinær spiller fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold (eksempelvis fra serie 3 til serie 4).
‐ I dette tilfælde benyttes den nedrykkede spiller på det lavere rangerende hold samtidig med, at det hold den nedrykkede spiller senest har deltaget på som ordinær spiller også spiller.

Serie 3
Klubbens 2. hold
Ordinær spiller

Serie 3
Klubbens 2. hold
Sidder over

Kampen er ikke afsluttet
Tid/runder

Serie 4
Klubbens 3. hold
Ordinær spiller
Ikke spilleberettiget

‐ I dette tilfælde, hvor kampen i serie 3 ikke er færdigspillet før den nedrykkede spiller deltager i serie 4, rykkes reelt direkte fra Serie 3 til Serie 4.

§ 10 Udskiftning af spillere mellem klubbens hold (op‐ og nedrykning af spillere)
Nedrykning af en ordinær spiller fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold (eksempelvis fra 1. division til Serie 1).
‐ Den nedrykkede spiller må først benyttes på det lavere rangerende hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra (senest deltaget på som ordinær spiller), har spillet uden ham. §10 stk. 3
‐ Ingen spiller kan i samme sæson rykke mere end i alt to hold ned. §10 stk. 4
‐ Vær opmærksom på regionsbestemte ratinggrænser ved nedrykning fra én række til en lavere række, eller andre begrænsninger f.eks. i forbindelse med slutspilskampe, finalekampe mv. §10 stk. 6.1

1. Division
Klubbens 1. hold
Ordinær spiller

1. Division
Klubbens 1. hold
Sidder over

Kampen er afsluttet
Tid/runder

1. nedrykning

3. Division
Klubbens 2. hold
Sidder over

Kampen er afsluttet
Tid/runder

2. nedrykning

Serie 1
Klubbens 3. hold
Ordinær spiller
Spilleberettiget

Nedrykning af en ordinær spiller fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold (eksempelvis fra 1. division til serie 2 med 3 nedrykninger).
‐ Den nedrykkede spiller må først benyttes på det lavere rangerende hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra (senest deltaget på som ordinær spiller), har spillet uden ham. Kampen skal være færdigspillet. §10 stk. 3
‐ Ingen spiller kan i samme sæson rykke mere end i alt to hold ned ‐ regnes fra det højest rangerende hold spilleren har deltaget på som ordinær spiller. §10 stk. 4
‐ Vær opmærksom på regionsbestemte ratinggrænser ved nedrykning fra én række til en lavere række, eller andre begrænsninger f.eks. i forbindelse med slutspilskampe, finalekampe mv. §10 stk. 6.1

Bordtennisliga (*)
Klubbens 1. hold
Ordinær spiller

Bordtennisliga (*)
Klubbens 1. hold
Sidder over

Kampen er afsluttet

Spilleberettiget

1. Division
Klubbens 2. hold
Ordinær spiller

Tid/runder

1. nedrykning

1. Division (**)
Klubbens 2. hold
Ordinær spiller

1. Division
Klubbens 2. hold
Sidder over

Kampen er afsluttet

Spilleberettiget

Tid/runder

2. nedrykning

Serie 1
Klubbens 3. hold
Ordinær spiller

Serie 1
Klubbens 3. hold
Sidder over

Spilleberettiget

Kampen er afsluttet
Tid/runder

3. nedrykning

Serie 2
Klubbens 4. hold
Ordinær spiller
Ikke spilleberettiget

Det højst rangerende hold spilleren har deltaget på som ordinær spiller er Bordtennisligaen. Tilladt nedrykning regnes herfra.
I dette tilfælde kan den nedrykkede spiller dermed ikke rykke ned til et lavere rangerende hold end klubbens serie 1 hold.
(**) Det er ikke et krav at spilleren deltager i den markerede kamp, før nedrykningen kan fortsættes til næste hold ‐ spilleren skal blot sidde over i en kamp på det pågældende hold, hver gang der rykkes ned.
(*)

§ 10 Udskiftning af spillere mellem klubbens hold (op‐ og nedrykning af spillere)
Ved samlinger spilles to eller tre kampe pr. dag.
Ved to kampe på samme dag, kan rykkes ned ved at sidde over i samlingens anden (evt. tredje) kamp

3. Division
Klubbens 1. hold
Ordinær spiller

3. Division
Klubbens 1. hold
Sidder over

Samling afviklet med to kampe på én dag.
Eventuelt tre kampe i en weekend

Tid/runder

Serie 1
Klubbens 2. hold
Ordinær spiller

Serie 1
Klubbens 2. hold
Ordinær spiller

Spilleberettiget næste dag
‐ Spilleren deltager normalt på klubbens 2. hold i serie 1.
‐ Ved samlinger kan spilleren deltage i samlingens første kamp som ordinær spiller, sidde over i samlingens anden kamp, for derefter at være spilleberettiget på sit normale hold ‐ uden brug af reserver.
‐ Ofte vil det være nødvendigt at bruge en reserve i anden kamp, og dermed anvendes kun én reserve til afvikling af de to kampe i samlingen.

Ved samlinger spilles to eller tre kampe pr. dag.

1. Division
Klubbens 1. hold

1. Division
Klubbens 1. hold
Ordinær spiller

Kampe i 1. til 3. division afvikles i samlinger

Ulovlig opstilling
Tid/runder

2. Division
Klubbens 2. hold
Ordinær spiller

2. Division
Klubbens 2. hold

‐ Ved samlinger afvikles typisk to kampe pr. dag.
‐ Det er ikke tilladt, at spille på to forskellige hold samme dag i samme kategori (hverken som ordinær spiller eller reserve).

§ 11 Reserveregel

DT‐rækker
Serierækker Vest
Serierækker Midt
Serierækker Øst
Serierækker Bornholm

Ingen grænser
Reserve +0 i forhold til den erstattede spiller
Reserve +75 i forhold til den erstattede spiller
Reserve +24 i forhold til den erstattede spiller
Ingen grænser

§ 11 Reserveregel ("normal regel")
Ved brug af reserver skal følgende være opfyldt:
‐ En reserve (Søren Sørensen) har altid senest spillet på et lavere rangerende hold, end hvorpå reserven anvendes (her 3. holdet). Eller endnu ikke deltaget i en holdkamp. §11 stk. 2
‐ Der gælder regionsbestemte ratinggrænser for brug af reserver i de regionale reglementer. §11 stk. 6.1
‐ Den spiller som erstattes (Jens Jensen) skal altid senest have spillet på holdet som ordinær spiller hvor reservens skal anvendes (her 2. holdet). §11 stk. 3
‐ Jens Jensen har senest deltaget som ordinær spiller på 2. holdet. §11 stk. 3
‐ Jens Jensen må ikke anvendes på et lavere rangeret hold (3. holdet eller lavere) i kampen hvor han erstattes. §11 stk. 4
‐ Søren Sørensen er ordinær spiller på et lavere rangerende hold (her 3. holdet) før kampen hvor han opstiller som reserve. §11 stk. 2
‐ Søren Sørensen opstiller som reserve på 2. holdet for Jens Jensen. §11 stk. 1 Jens Jensen spiller ikke runden hvor han erstattes
‐ Dagen efter er Søren Sørensen igen spilleberettiget på 3. holdet. §11 stk. 2

Jens Jensen har senest deltaget
som ordinær spiller på 2. holdet

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen
Lovlig opstiling

Søren Sørensen skal deltage
som reserve for Jens Jensen.
Spiller normalt på 3. holdet

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Spilleberettiget dagen efter
‐ Søren Sørensen er "tilbage" på 3. holdet dagen efter

Ved brug af reserver skal følgende være opfyldt:
‐ En reserve (Søren Sørensen) har altid senest spillet på et lavere rangerende hold, end hvorpå reserven anvendes (her 3. holdet). Eller endnu ikke deltaget i en holdkamp. §11 stk. 2
‐ Der gælder regionsbestemte ratinggrænser for brug af reserver i de regionale reglementer. §11 stk. 6.1
‐ Den spiller som erstattes (Jens Jensen) skal altid senest have spillet på holdet som ordinær spiller hvor reservens skal anvendes (her 2. holdet). §11 stk. 3
‐ Jens Jensen har tidligere deltaget som ordinær spiller på 2. holdet, men er rykket op på 1. holdet som ordinær spiller. §11 stk. 3
‐ Jens Jensen må ikke anvendes på et lavere rangeret hold (3. holdet eller lavere) i kampen hvor han erstattes. §11 stk. 4
‐ Søren Sørensen er ordinær spiller på et lavere rangerende hold (her 3. holdet) før kampen hvor han opstiller som reserve. §11 stk. 2
‐ Søren Sørensen opstiller som reserve på 2. holdet for Jens Jensen. §11 stk. 1

2. Division
Klubbens 1. hold
Jens Jensen
Seneste holdkamp

2. Division
Klubbens 1. hold
Jens Jensen
Lovlig opstilling

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Jens Jensen har tidligere deltaget
som ordinær spiller på 2. holdet

2. Division
Klubbens 1. hold
Jens Jensen
Lovlig opstilling

Tid/runder

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Noteres som ordinær spiller

Søren Sørensen skal deltage som
reserve for Jens Jensen. Spiller
normalt på 3. holdet

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

‐ Jens Jensen fortsætter på 1. holdet som ordinær spiller og opstiller lovligt. En spiller kan altid rykke op som ordinær spiller. §10 stk. 2
‐ Søren Sørensen opstiller ulovligt på 2. holdet idet den spiller som erstattes senest har spillet på 1. holdet. §11 stk. 3
‐ Søren Sørensen var ikke opstillingsberettiget som reserve for Jens Jensen og noteres dermed som ordinær spiller på 2. holdet. §11 stk. 7. Det er uden betydning om Jens Jensen i denne situation sidder over i kampen hvor han erstattes. §11 stk. 5
‐ Søren Sørensen er nu ordinær spiller på 2. holdet og skal sidde over i en kamp på 2. holdet før han igen kan rykke ned på 3. holdet. §10 stk. 3
‐ Situationen kan dog reddes, hvis Søren Sørensen kan noteres som erstatning for en anden spiller som senest har deltaget som ordinær spiller på 1. holdet. Dette skal dog ske inden 3 dage. §22 stk. 2

§ 11 Reserveregel ("normal regel")
Ved brug af reserver skal følgende være opfyldt:
‐ En reserve (Søren Sørensen) har altid senest spillet på et lavere rangerende hold, end hvorpå reserven anvendes (her 3. holdet). Eller endnu ikke deltaget i en holdkamp. §11 stk. 2
‐ Der gælder regionsbestemte ratinggrænser for brug af reserver i de regionale reglementer. §11 stk. 6.1
‐ Den spiller som erstattes (Jens Jensen) skal altid senest have spillet på holdet som ordinær spiller hvor reservens skal anvendes (her 2. holdet). §11 stk. 3
‐ Jens Jensen har senest deltaget som ordinær spiller på 2. holdet. §11 stk. 3
‐ Jens Jensen må ikke anvendes på et lavere rangeret hold (3. holdet eller lavere) i kampen hvor han erstattes. §11 stk. 4
‐ Søren Sørensen er ordinær spiller på et lavere rangerende hold (her 3. holdet) før kampen hvor han opstiller som reserve. §11 stk. 2
‐ Søren Sørensen opstiller som reserve på 2. holdet for Jens Jensen. §11 stk. 1
‐ Jens Jensen anvendes samtidig som reserve på 1. holdet. §11 stk. 3

2. Division
Klubbens 1. hold
Jens Jensen
Reserve for spiller X

Jens Jensen har senest deltaget
som ordinær spiller på 2. holdet

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen
Reserve for Jens Jensen

Søren Sørensen skal deltage
som reserve for Jens Jensen som
selv er reserve.

Tid/runder

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen
Spilleberettiget dagen efter

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Spilleberettiget dagen efter
‐ Søren Sørensen er tilbage på 3. holdet dagen efter. Jens Jensen er tilbage på 2. holdet dagen efter.

Ved brug af reserver skal følgende være opfyldt:
‐ En reserve (Søren Sørensen) har altid senest spillet på et lavere rangerende hold, end hvorpå reserven anvendes (her 3. holdet). Eller endnu ikke deltaget i en holdkamp. §11 stk. 2
‐ Der gælder regionsbestemte ratinggrænser for brug af reserver i de regionale reglementer. §11 stk. 6.1
‐ Den spiller som erstattes (Jens Jensen) skal altid senest have spillet på holdet som ordinær spiller hvor reservens skal anvendes (her 2. holdet). §11 stk. 3
‐ Jens Jensen har senest deltaget som ordinær spiller på 2. holdet. §11 stk. 3
‐ Jens Jensen rykker ned på et lavere rangerende hold (3. holdet eller lavere) i kampen hvor han erstattes. §11 stk. 4 og §10 stk. 3
‐ Søren Sørensen er ordinær spiller på et lavere rangerende hold (her 3. holdet). §11 stk. 2
‐ Søren Sørensen opstiller som reserve på 2. holdet for Jens Jensen. §11 stk. 1

Jens Jensen har senest deltaget
som ordinær spiller på 2. holdet

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Noteres som ordinær spiller

Søren Sørensen skal deltage
som reserve for Jens Jensen .
Spiller normalt på 3. holdet

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Serie 2
Klubbens 3. hold
Jens Jensen

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Ulovlig opstilling
‐ Jens Jensen er ulovlig spiller på 3. holdet idet han ikke har siddet over i en kamp på 2. holdet. §10 stk. 3
‐ Jens Jensen er ulovlig spiller på 3. holdet idet han i forbindelse med nedrykningen erstattes af Søren Sørensen. §11 stk. 5. Dette gælder også hvis Jens Jensen sad over i kampen.
‐ Søren Sørensens opstiling som reserver for Jens Jensen var i første omgang lovlig, da Jens Jensen senest spillede på 2. holdet. §11 stk. 3
‐ Søren Sørensen er ikke spilleberettiget som reserve for Jens Jensen, da Jens Jensen spiller på et lavere rangerende hold. §11 stk. 4
‐ Søren Sørensen er nu ordinær spiller på 2. holdet og skal sidde over i en kamp på 2. holdet før han igen kan rykke ned på 3. holdet. §10 stk. 3
‐ Situationen kan dog reddes for Søren Sørensen, hvis Søren Sørensen kan noteres som erstatning for en anden spiller som senest har deltaget som ordinær spiller på 1. holdet. Dette skal dog ske inden 3 dage. §22 stk. 2. Sker dette vil Søren Sørensen være tilbage på 3. holdet

§ 11 Reserveregel ("normal regel")
Ved brug af reserver skal følgende være opfyldt:
‐ En reserve (Søren Sørensen) har altid senest spillet på et lavere rangerende hold, end hvorpå reserven anvendes (her 3. holdet). Eller endnu ikke deltaget i en holdkamp. §11 stk. 2
‐ Der gælder regionsbestemte ratinggrænser for brug af reserver i de regionale reglementer. §11 stk. 6.1
‐ Den spiller som erstattes (Jens Jensen) skal altid senest have spillet på holdet som ordinær spiller hvor reservens skal anvendes (her 2. holdet). §11 stk. 3
‐ Jens Jensen har tidligere deltaget som ordinær spiller på 2. holdet men er rykket lovligt ned på 3. holdet.
‐ Søren Sørensen er ordinær spiller på et lavere rangerende hold (her 3. holdet).§11 stk. 2
‐ Søren Sørensen erstatter Jens Jensen som reserver på 2. holdet. Jens Jensen spiller samtidig på 3. holdet. §11 stk. 4

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Jens Jensen har tidligere deltaget
som ordinær spiller på 2. holdet
men rykket lovligt ned på 3.

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Noteres som ordinær spiller

Søren Sørensen skal deltage
som reserve for Jens Jensen.
Spiller normalt på 3. holdet

Serie 2
Klubbens 3. hold
Jens Jensen

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Jens Jensen

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Søren Sørensen er ikke spilleberettiget som reserve for Jens Jensen, da Jens Jensen spiller på et lavere rangernde hold. §11 stk.4
‐ 'Søren Sørensen er nu ordinær spiller på 2. holdet og skal sidde over i en kamp på 2. holdet før han igen kan rykke ned på 3. holdet. §10 stk. 3
‐ Situationen kan dog reddes for Søren Sørensen, hvis Søren Sørensen kan noteres som erstatning for en anden spiller som senest har deltaget som ordinær spiller på 1. holdet. Dette skal dog ske inden 3 dage. §22 stk. 2. Sker dette vil Søren Sørensen være tilbage på 3. holdet dagen efter
‐ Jens Jensen er lovlig på 3. holdet

Ved brug af reserver skal følgende være opfyldt:
‐ En reserve (Søren Sørensen) har altid senest spillet på et lavere rangerende hold, end hvorpå reserven anvendes (her 3. holdet). Eller endnu ikke deltaget i en holdkamp. §11 stk. 2
‐ Der gælder regionsbestemte ratinggrænser for brug af reserver i de regionale reglementer. §11 stk. 6.1
‐ Den spiller som erstattes (Jens Jensen) skal altid senest have spillet på holdet som ordinær spiller hvor reservens skal anvendes (her 2. holdet). §11 stk. 3
‐ Jens Jensen har senest deltaget som ordinær spiller på 2. holdet. §11 stk. 3
‐ Søren Sørensen er ordinær spiller på et lavere rangerende hold (her 3. holdet). §11 stk. 2
‐ Søren Sørensen opstiller som reserve på 2. holdet for Jens Jensen. §11 stk. 1
‐ Jævnfør de regionale regler må man i dette tilfælde (reserve i DT) opstille som reserve i to holdkampe. Antallet er regionsbestemt. §11 stk. 6.1

Jens Jensen har senest deltaget
som ordinær spiller på 2. holdet

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen
Noteres som ordinær spiller

Søren Sørensen skal deltage
som reserve for Jens Jensen som
selv er reserve.

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen
Sidder over for at rykke ned

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen
Spilleberettiget igen

‐ Overskrides det antal gange en spiller kan fungere som reserve, eller er spilleren ikke spilleberettiget som reserve, anses spillerne ikke for ulovligt opstillet. Spilleren noteres i stedet som ordinær spiller, tredje gang (i dette tilfælde ‐ DT) han opstiller som reserve. §11 stk. 7
‐ Søren Sørensen bliver registreret som ordinær spiller i kan og først rykke tilbage til 3. holdet ved at sidde over i en kamp på 2. holdet. §10 stk. 3

§ 14 Holdkampskema

NYE HOLDKAMPSKEMAER ‐ SMID DE GAMLE UD OG HENT DE NYE FRA BORDTENNISDANMARK.DK / DGI.DK

Vær opmærksom ved indtastning ‐ ny rækkefølge til udeholdet

Mangler en mand på et hold gælder følgende:
DT‐rækker

3‐mandshold
A3/B3 benyttes ikke

Region Vest

A3/B3 benyttes ikke

Region Midt
Region Øst
Region Bornholm

A3/B3 benyttes ikke
Valgfrit
A3/B3 benyttes ikke

4‐mandshold
A4/B3 benyttes ikke
Double 2 benyttes ikke
A4/B3 benyttes ikke
Double 2 benyttes ikke
Valgfrit

Herre liga og 1. div
A4/B4 benyttes ikke

§ 17 Første holdkamp

§ 17 Reserve i første holdkamp
Ved brug af reserver i et holds første holdkamp skal følgende være opfyldt:
‐ Jævnfør §17 stk. 1 deltager alle spillere i et holds første holdkamp som ordinære spillere. Samtidig må, i første holdkampe, ikke benyttes spillere som allerede har spillet på andre hold som ordinær spiller.
‐ Jens Jensen er tiltænkt som ordinær spiller på klubbens 2. hold og Søren Sørensen er tiltænkt som ordinær spiller på klubbens 3. hold
‐ I første holdkamp kan Jens Jensen ikke deltage på holdet som dermed mangler en spiller.
‐ Søren Sørens kan i første runde dog deltage som reserve for Jens Jensen under visse betingelser. §17 stk. 2
‐ Søren Sørensen er lavere ratet end Jens Jensen ved 2. holdets første holdkamp. Dermed sker ikke en forstærkning af 2. holdet og Søren Sørensen bruger en reservetjans.
‐ Jens Jensen må ikke deltage i et lavere rangerende holds første holdkamp.
‐ Søren Sørensen er "tilbage" på 3. holdet dagen efter og må deltage i 3. holdets første holdkamp. Modstanderne møder dermed det 3. hold som de måtte kunne forvente.
‐ Jens Jensen er "låst" til minimum 2. holdet. Jens Jensens første holdkamp for klubben skal være på 2. holdet eller højere ‐ og som ordiær spiller (som §17 stk. 1).
‐ Herefter er Jens Jensen "frigivet" og kan rykke ned til et lavere rangerende hold efter §10 og/eller anvendes som reserve efter §11.
‐ Jens Jensen kan kun noteres som erstattet spiller i første holdkamp.
‐ Jens Jensen skal være spilleberettiget på 2. holdet ‐ det vil sige, at der skal være løst licens inden første holdkamp.

Jens Jensen er tiltænkt som
ordinær spiller på 2. holdet

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen

Runde 1

Søren Sørensen er tiltænkt som
ordinær spiller på 3. holdet.
Er reserve for Jens Jensen

Første holdkamp for J.J.

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Runde 1
‐ Søren Sørensen er "tilbage" på 3. holdet dagen efter og kan deltage i første holdkamp for 3. holdet som ordinær spiller.
‐ Jens Jensen er "låst" og skal spille sin første holdkamp på klubbens 2. hold eller højere som ordinær spiller.
‐ NB! §17 er kun gældende, hvis Søren Sørensen noteres som reserve for Jens Jensen på kampsedlen (eller kampsedlen rettes inden udløb af indsigelsesfristen. §22 stk. 2)

Betingelser som ovenstående.
‐ Jens Jensen er tiltænkt som ordinær spiller på klubbens 2. hold og Søren Sørensen er tiltænkt som ordinær spiller på klubbens 3. hold
‐ Søren Sørensen deltager som reserve på 2. holdet og erstatter Jens Jensen.
‐ Jens Jensen deltager som ordinær spiller på 3. holdet i sin første holdkamp.

Jens Jensen er tiltænkt som
ordinær spiller på 2. holdet

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen
Runde 1

Søren Sørensen er tiltænkt som
ordinær spiller på 3. holdet.
Er reserve for Jens Jensen

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen
Runde 1

‐ Søren Sørensen er "tilbage" på 3. holdet dagen efter og kan deltage i første holdkamp for 3. holdet som ordinær spiller.
‐ Jens Jensen er ulovlig spiller på 3. holdet, da første kamp skal spilles på 2. holdet (eller højere).

Serie 2
Klubbens 3. hold
Jens Jensen
Første holdkamp for J.J.

§ 17 Reserve i første holdkamp
Betingelser som ovenstående.
‐ Jens Jensen er tiltænkt som ordinær spiller på klubbens 2. hold og Søren Sørensen er tiltænkt som ordinær spiller på klubbens 3. hold
‐ Søren Sørensen deltager som reserve på 2. holdet og erstatter Jens Jensen i første runde.
‐ Lars Larsen deltager som almindelig reserve på 2. holdet i anden runde og erstatter Jens Jensen, som endnu ikke har spillet sin første holdkamp.Regionale ratinggrænser skal overholdes. §11 stk. 6

Jens Jensen er tiltænkt som
ordinær spiller på 2. holdet

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Søren Sørensen
Runde 1

Søren Sørensen er tiltænkt som
ordinær spiller på 3. holdet.
Er reserve for Jens Jensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Lars Larsen
Runde 2

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Lars Larsen

Serie 1
Klubbens 2. hold
Jens Jensen
Første holdkamp for J.J.

Serie 2
Klubbens 3. hold
Søren Sørensen

Runde 1

Lars Larsen er tiltænkt som
ordinær spiller på 4. holdet.

Serie 2
Klubbens 4. hold
Lars Larsen

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 4. hold
Lars Larsen
Runde 1

‐ Søren Sørensen er tilbage på 3. holdet dagen efter. Jens Jensen er tilbage på 2. holdet dagen efter.
‐ Jens Jensen kan ikke noteres som erstattet spiller i anden runde, da har endnu ikke har spillet sin første holdkamp som ordinær spiller på 2. holdet. §11 stk. 1
‐ Lars Larsen var ikke opstillingsberettiget som reserve for Jens Jensen i anden runde, da Jens Jensen også stod noteret som erstattet spiller i første runde. Lars Larsen noteres dermed som ordinær spiller på 2. holdet. §11 stk. 7.
‐ Lars Larsen er nu ordinær spiller på 2. holdet og skal sidde over i en kamp på både 2. holdet og 3. holdet før han igen kan rykke ned på 4. holdet. §10 stk. 3
‐ Jens Jensen kan kun noters som erstattet spiller i første runde, og kun på ét hold ‐ efterfølgende gælder de almindelige regler for brug af reserver. §11.
‐ Situationen kan dog reddes, hvis Lars Larsen kan noteres som erstatning for en anden spiller som senest har deltaget som ordinær spiller på 2. holdet. Dette skal dog ske inden 3 dage. §22 stk. 2

Tid/runder

Serie 2
Klubbens 4. hold
Søren Sørensen

§ 22 stk. 1 Indtastning af kampresultat

HUSK INDTAST SAMME DAG!

Værd at vide
§2 Stk. 3: Sæsonen regnes fra 1. juli til 30. juni

Holdturneringen afvikles over hele sæsonen
1. juli

30. juni

Turneringsstruktur anvendt i region Midt, Øst og Bornholm samt i DT‐rækker

1. turneringshalvdel

2. turneringshalvdel (*)

(*): I visse tilfælde opdeles anden turneringshalvdel i opryknings‐ og nedrykningsrækker
Turneringsstruktur anvendt i region Vest

1. turneringshalvdel
Efterårsturnering

2. turneringshalvdel

1. turneringshalvdel

2. turneringshalvdel

Forårsturnering

Uanset hvor mange turneringshalvdele sæsonen opdeles i, gælder visse regler ens for alle gennem hele sæsonen.
‐ I forhold til op‐ og nedrykning samt brug af reserver gælder henholdsvis §10 og §11 gennem hele sæsonen ‐ dette uanset om rækken gennemføres som en almindelig
dobbeltturnering eller opdeles i en efterårsturnering og en forårsturnering, eller noget helt tredje. §10 og §11 er dermed gældende mellem sidste kamp i
efterårsturneringens 2. turneringshalvdel og forårsturneringens første kamp. §10 stk. 3
‐ Opdeles 2. turneringshalvdel i en oprykningsrække og en nedrykningsrække regnes oprykningsrækkens som en højere rangerende række end nedrykningsrækken. Dette
har betydning for op‐ og nedrykning samt brug af reserver. §10 stk. 7.
‐ Reglen om at en spiller i samme sæson ikke kan rykke mere end i alt to hold ned regnet fra det højst rangerende hold, hvorpå spilleren har deltaget på som ordinær spiller
er ligeledes gældende, hvis sæsonen opdeles i en efterårsturnering og en forårsturnering. §10 stk. 4
‐ §17 (reserve i første holdkamp) er kun gældende i sæsonens første holdkamp. Man kan dermed ikke opstille som reserve efter reglerne i §17 i første runde af
forårsturneringen eller første runde i en oprykningsrække.

