Turneringsreglement
Bordtennis Danmarks og DGI’s holdturnering
Regionsspecifikke regler 2021‐2022
Region Bornholm

Turneringsreglementet udarbejdes af Turneringsgruppen (TG).

Udsendt d. 6. oktober 2021
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Kapitel 7. Regionale tillæg
Ad § 4 B-licens
§ 4 stk. 4.1: I herreseniorrækkerne er det tilladt herrespillere, ungdomsspillere samt veteraner at deltage på
en B‐licens.
Spillere som gennem hele sæsonen i serierækkerne, har deltaget på et herreseniorhold med B‐licens, kan
deltage i eventuelle kvalifikationskampe til 3. division på B‐licens.
§4 stk. 7.1: Ved enhver holdkamp skal mindst én af spillerne have A‐licens for den pågældende klub.
Ad § 8 stk. 1. Indbydelse
§8 Stk. 1.1: Udsendelse af indbydelse til seniorturneringen sker ultimo august. Tilmelding til holdturneringen
foretages via Bordtennisportalen.
Holdturnering for ungdom afvikles i januar, februar og marts. Udsendelse af indbydelse til
ungdomsturneringen sker i december.
§ 8 stk. 1.2: Op‐ og nedrykning fra forrige sæson skal respekteres. Det vil sige, at alle rækkevindere rykker
op, samt alle de hold der blev sidst, rykker ned. Dog kan der gives dispensation ved ansøgning senest d. 1.
september til Turneringsgruppen.
Nye klubbers hold placeres efter Turneringsgruppens skøn. Turneringgruppen forbeholder sig ret til at
oprykke hold, som man i forbindelse med holdtilmeldingen finder for stærke til at deltage i en række.
Tilmelding af alle hold skal indeholde navne og sæsonens startratingtal på de spillere, som klubberne ønsker
at benytte på disse hold.
Ad § 8 stk. 3. Rækker
§ 8 Stk. 3.1: Der spilles i følgende rækker med følgende holdstørrelser og antal hold:
Bornholmsserien
Serie 1
Serie 2
Serie 3

3 spillere
3 spillere
2 spillere
2 spillere

1 kreds
1 kreds
1 kreds
1 kreds

6‐8 hold
6‐8 hold
6‐8 hold
6‐8 hold

Veteran A
Veteran B
60+

2 spillere
2 spillere
2 spillere

1 kreds
1 kreds
x kredse 1

Afvikles i dagtimer

Ungdom 1
Ungdom 2

2 spillere
2 spillere

1 kreds
1 kreds

1

Endelig inddeling foretages af turneringsgruppen, når tilmeldingerne er indgået.

Bornholmsserien, Serie 1, og Serie 2 skal bestå af minimum 5 hold. Er dette ikke tilfældet efter den
oprindelige tilmeldingsfrist vil lavere rangerende hold blive rykket op. I Serie 3 er der ingen krav til antallet af
hold.
Afhængig af antallet af tilmeldinger vil Turneringsgruppen forbeholde sig ret til at slå nogle rækker sammen.
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Ad § 9 stk. 2. Brug af spillere
§ 9 Stk. 2.1: Følgende ratinggrænser er gældende ved deltagelse i:
 Spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1650 og derover må kun spille Bornholmsserien.
 Spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1375 og derover må spille Bornholmsserien og Serie
1.
 Spillere, der ved sæsonstart har startratingtal på 1100 og derover må kun spille Bornholmsserien, Serie 1
og Serie 2
 Spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1099 og derunder må spille i alle rækker.
 Veteran A er for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1550 og derover.
 Veteran B er for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1549 og derunder.
 60+ er for spillere der ønsker at spille i dagtimerne. Dog er der samtidig mulighed for at deltage i den
almindelige holdturnering om aftenen.
 Reglen om max. ratingtal gælder ikke for en klubs førstehold.
Ad § 10 stk. 6. Udskiftning af spillere
§ 10 Stk. 6.1: I de tre sidste holdkampe i grundspillet, kan der ikke ske udskiftning af spillere.
I rækker med slutspil gælder dette kun for den sidste grundspilskamp, samt i evt. semifinaler og finale.
Ad § 11 stk. 6. Reserver
§ 11 Stk. 6.1: I løbet af en sæson kan en spiller kun fungere som reserve i to holdkampe. Spillere, der må
spille i flere kategorier, kan dog fungere som reserve i to holdkampe i hver kategori.
§ 11 Stk. 6.2: Den anvendte reservespillers aktuelle ratingtal må højest være 50 point over det aktuelle
ratingtal på den spiller, den pågældende erstatter.
§ 11 stk. 6.3: I ungdomsrækker og 60+, hvor kampe afvikles i samlinger, regnes hele samlingen som én brugt
reserve.
Ad § 12 stk. 1. Overbygningshold
§ 12 Stk. 1.1: I Serierækkerne er etablering af overbygningshold ikke tilladt.
Ad § 19 stk. 1. Golden Set
§ 19 stk. 1.1: I serierækkerne anvendes generelt ikke Golden Set.
Ad § 20. stk. 2. Pointgivning
§ 20 Stk. 2.1: Efter hver holdkamp tildeles point som følger:
3‐ mandshold

Resultat
10‐0, 9‐1, 8‐2
7‐3
6‐4
5‐5

Point vinder
4
3
3
2
3

Point taber
0
0
1
2

2‐mandshold

Resultat
5‐0, 4‐1
3‐2

Point vinder
2
2

Point taber
0
1

Kapitel 8. Turneringsafvikling, regionale regler generelt
§ 30. Generelle regler i Region Bornholm
Stk. 1: I seniorrækker og ungdomsrækker skal der være bladvendere og bruges tælletavler.
I veteran og 60+ er det tilladt at spillerne selv tæller.
Stk. 2: I alle holdkampe skal der spilles med 3*** ITTF godkendte hvide plastikbolde.
Stk. 3: Der må ikke sættes en ny spiller ind i double.
Stk. 4: Hvis et hold mangler en spiller, skal den manglende spiller placeres som følger:
 3‐mandshold: Pladserne A3/B3 skal ikke benyttes.

Kapitel 9. Turneringsafvikling, op‐ og nedrykning
§ 31. Turneringsform
Stk. 1: Ved tilmelding af 5 og 6 hold i en kreds spilles 3‐dobbelt turnering, og ved 7‐8 hold spilles dobbelt
turnering.
Stk. 1: Alle kampene spilles fuldt ud. I slutspilskampe standses kampene, når der er fundet en vinder.
Stk. 2: I de 4 seniorrækker findes den endelige rækkevinder ved slutspil, når der er mindst 5 hold med.
De 4 bedst placerede hold spiller om den endelige sejr på følgende måde: Nr.1 (hjemmebane) møder nr. 4,
og nr. 2 (hjemmebane) møder nr. 3 i en ”knald eller fald‐kamp” om retten til at spille finale (bemærk kun 1
holdkamp) – derefter finale (vinder af semifinale 1 har hjemmebane).
I slutspilskampene udgår doublen, I BS og S1, så en slutspilskamp ikke kan ende uafgjort. Kampene stoppes
når et hold har opnået 5 sejre. Eller 3 sejre (hold med 2 spillere).
De spilles ikke slutspilskampe for øvrige hold.
Stk. 4: Der uddeles kun det antal præmier, der svarer til antallet af spillere på et hold, dvs. 2 præmier til 2‐
mandshold, og 3 præmier til 3‐mandshold. Evt. yderligere præmier er for den enkeltes klub regning.
§ 32. Op- og nedrykning
Stk. 1: Nedrykning til næste sæson: Ned fra Bornholmsserien, serie 1 og serie 2 rykker det dårligst placeret
hold.
Stk. 2: Oprykning til næste sæson: Op fra serie 1, 2 og 3 rykkes det bedst placerede hold.
Stk. 3: Bornholmsserien er øverste række, hvorfra der er mulighed for oprykning til 3. division.

4

Bedst placerede oprykningsberettigede hold fra Bornholmsserien deltager i en kvalifikationsturnering mod
oprykningsberettigede hold fra de andre regioner om oprykning til i 3. division.
Vedrørende detaljeret beskrivelse af kvalifikationsturneringen henvises til de regionsspecifikke regler for
Divisionsrækker § 32 stk. 2.
Stk. 3: Mellem 3. division og Bornholmsserien gælder det, at hold fra samme klub ikke kan passere hinanden
ved op‐ og nedrykning.
Dette gælder også for overbygnings‐ og moderklubber ved og‐ og nedrykning til og fra 3. division. Også selv
om man skulle vælge at ophæve overbygningen for den kommende sæson – det vil sige at sæsonen spilles
helt færdig, inklusive op‐ og nedrykning samt kvalifikationskampe, før ophævelsen træder i kraft.

Kapitel 10. Stævnereglement
§ 33. Stævnereglement
Stk. 1: Ansøgninger
Ansøgning om tilladelse til at afholde stævner på Bornholm skal være BBTK/DGI i hænde senest den 1. maj.
Ansøgningen skal tilkendegive, om klubben vil afvikle Grand Prix rækker i stævnet. Ansøgningen vil herefter
blive forelagt på førstkommende møde i Turneringsgruppen til godkendelse.
Stk. 2: Overdommere
Stævneledelsen udpeger en person, der fungerer som overdommer.
Stk. 3: Rækker
Der kan max. inviteres i følgende rækker:

BBTK´s OG DGI´s RATINGSKEMA FOR BORNHOLM
SKEMA OVER RATINGTALLENE FOR LICENSKLASSERNE
Herrer
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

Start
1650
1375
0

Slut
derover
1649
1374

Damer
Klasse 1

Start
0

Slut
Derover

Veteran 40
Veteran 50
Veteran 60
Old Girls 40
U21
Hr. junior

‐
‐
‐
‐
0
0

‐
‐
‐
‐
Derover
Derover

U21
Dame junior

0
0

Derover
Derover

Drenge

0

Derover

Pige

0

Derover

Yngre drenge

0

Derover

Yngre pige

0

Derover

Puslinge

0

Derover

Puslinge

0

Derover

I alle ungdoms rækker med mindst 8 deltagere spilles der både A og B slutspil.
Der henvises i øvrigt til BTDK’s Stævne‐ og ratingreglement.
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