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BTDK Midt (Fyn) HOLDTURNERING 2021–22 seniorrækker 

  

BTDK Midt (Fyn) turneringsgruppe indbyder hermed til deltagelse i HERRE SENIORRÆKKERNE i 

holdturnering 2021/2022. Turneringen starter i uge 39 og der inviteres i følgende rækker:  
  

 FYNSSERIEN, SERIE 1, SERIE 2, SERIE 3, SERIE 4 og evt. SERIE 5  
 

   

HVEM KAN DELTAGE OG HOLDSTØRRELSER:  

Alle rækker spilles med tre spillere på hvert hold. Fynsserien, serie 1, serie 2, serie 3, serie 4 og evt. serie 5 

inddeles så vidt muligt i rækker med 12 hold.  
  

Tilmelding til rækkerne SKAL ske efter vedlagte oversigt over kvalificerede hold.  
 

Ønske om op/nedrykning af et hold skal ske ved at angive dette i kommentarfeltet på tilmeldingssiden, udfyldt med 

begrundelsen for op/nedrykning.  
  

Evt. ledige pladser i Fynsserien, serie 1 og serie 2 bliver først besat af et nedrykket hold fra rækken over, 

efterfølgende kan de besættes efter begrundet ansøgning i kommentarfeltet på tilmeldingssiden.   

Se generelle regler og BTDK Fyn regler på  

Turneringsgruppen vil afgøre, hvilke klubber, der skal have evt. ledige pladser efter gældende regler.  
  

VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:  

● Serie 2 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et startratingtal på 1950 og derunder.  

● Serie 3 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et startratingtal på 1700 og derunder.  

● Serie 4 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et startratingtal på 1399 og derunder.  

● Reglen med Max. ratingtal gælder ikke for en klubs førstehold.  
  

Det er meget vigtigt, at man INDTASTER de spillere, man vil benytte på holdene, så de kommer tæt på de  

spillere man vil bruge i sæsonen som muligt.   
  

LICENS:  

Ingen spiller kan deltage i holdturneringen uden at være registreret i BTDK´s licenssystem via Bordtennisportalen. 

Det er også et krav for at blive vist på ratinglisten.  
  

KLUBSKIFTER:  

klubskifter foregår på Bordtennisportalen - (indmeld spilleren i din klub efterfølgende accept fra afgående klub) Husk 

ved klubskifter, at karantæne kan undgås, hvis klubskiftet er på plads senest den 15. september 2021.  
  

SPILLEPLANER:  

Spilleplaner for rækkerne vil være at finde på BTDK´s hjemmeside senest mandag den 20. september. 
  

STARTGEBYRER:       

3 mandshold    kr. 630,00 
 

TILMELDING og BETALING:  
  Skal ske på portalen senest 15september.   
  

Fristen for tilmelding er ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2020.  

Program vil være tilgængeligt på portalen senest mandag d. 20 september 

 

Med venlig hilsen 

BTDK FYN´s turneringsgruppe         


