Turneringsreglement
Bordtennis Danmarks og DGI’s holdturnering
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Turneringsreglementet udarbejdes af Turneringsgruppen (TG).
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Kapitel 7. Regionale tillæg
Ad § 4 B-licens
§ 4 stk. 4.1: I herreseniorrækkerne er det tilladt herrespillere at deltage på en 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 sker primo august for seniorrækkerne og ultimo august for de øvrige
rækker. Tilmelding til holdturneringen foretages via Bordtennisportalen.
Tilmelding af alle hold skal indeholde navne og sæsonens startratingtal på de spillere, som klubberne ønsker
at benytte på disse hold.
§ 8 stk. 1.2: En klub anmelder automatisk sine hold på portalen i de rækker, hvortil den efter sidste turnerings
resultater har kvalificeret sig. Ønsker om op/nedrykning af et hold skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
§ 8 stk. 1.3: Nye klubber anbringes efter turneringsgruppens skøn.
§ 8 stk. 1.4: Veteran‐ og ungdomsrækker inddeles efter turneringsgruppens skøn.
Ad § 8 stk. 3. Rækker
§ 8 Stk. 3.1: I efteråret spilles i følgende rækker med følgende holdstørrelser og antal hold:
Fynsserien
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Ungdom1
1

3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
2 spillere

1 kreds
1 kreds
1 kreds
1 kreds1
x kredse1
x kredse1
x kredse1

12 hold1
12 hold1
12 hold1
12 hold1
12 hold1
12 hold1
12 hold1

Endelig inddeling af antal hold i rækkerne foretages af turneringsgruppen, når tilmeldingerne er indgået.

§ 8 Stk. 3.2: I foråret spilles i følgende rækker med følgende holdstørrelser og antal hold:
Fynsserien, oprykning
Fynsserien, nedrykning
Serie 1, oprykning
Serie 1, nedrykning
Serie 2, oprykning
Serie 2, nedrykning
Serie 3, oprykning
Serie 3, nedrykning
Serie 4, oprykning
Serie 4, nedrykning
Ungdom1
1

3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
3 spillere
2 spillere

1 kreds
1 kreds
1 kreds
1 kreds
1 kreds
1 kreds
1 kreds
1 kreds
x kredse1
x kredse1
x kredse1

6 hold1
6 hold1
6 hold1
6 hold1
6 hold1
6 hold1
6 hold1
6 hold1
6 hold1
6 hold1
12 hold1

Endelig inddeling af antal hold i rækkerne foretages af turneringsgruppen, når tilmeldingerne er indgået.
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Ad § 9 stk. 2. Brug af spillere
§ 9 Stk. 2.1: Følgende ratinggrænser er gældende ved deltagelse i:
 Serie 2 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1950 og derunder
 Serie 3 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1700 og derunder.
 Serie 4 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1399 og derunder.
 Serie 5 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1299 og derunder.
 Reglen med Max. ratingtal gælder ikke for en klubs førstehold.
 Turneringsgruppen kan dispensere fra reglen om spilleres ratingtal.
§ 9 Stk. 2.2: Ungdomsspillere på seniorhold
Ungdomsspillere fra drenge og opefter må spille fast på seniorhold fra serie 3 og opefter, hvis de ikke deltager
i ungdomsrækker i Region Midt.
§ 9 Stk. 2.3: Spillere på ungdomshold i divisionsrækkerne, må deltage fast på seniorhold fra serie 2 og højere
rækker. Spillere i ungdomsrækker med max 1200 point må være reserve i serie 4, og ungdomsspillere med
max 1450 point må være reserve i serie 3 så ofte, der er brug for det og stadig spille i ungdomsrækkerne.
Ad § 10 stk. 6. Udskiftning af spillere
§ 10 Stk. 6.1: Spillere, der er benyttet som ordinær spiller på et hold i en af de sidste fire runder af op‐ og
nedrykningsspillet, kan ikke nedrykkes i den resterende del af turneringen.
Ad § 11 stk. 6. Reserver
§ 11 Stk. 6.1:
Den anvendte reservespillers aktuelle ratingtal må max være 75 point højere end den spiller, der erstattes.
Den erstattede spiller som skal have spillet 40% af holdets kampe inden det tidspunkt hvor reserven benyttes,
må ikke benyttes på lavere rangerende hold.
§ 11 Stk. 6.2: I løbet af en sæson kan en spiller kun fungere som reserve i to holdkampe.
Ad § 12 stk. 1. Overbygningshold
§ 12 Stk. 1.1: I serierækkerne er etablering af overbygningshold tilladt.
Ad § 15 stk. 4. Kampflytning
§ 15 stk. 4.1: En kamp kan ikke flyttes til en dato efter rækkens sidste spilledag.
Ad § 19 stk. 1. Golden Set
§ 19 stk. 1.1: I serierækkerne anvendes generelt ikke Golden Set.
Ad § 21 stk. 5. Ledige pladser
§ 21 stk. 5.1: Ledige pladser
Klubber kan afmelde deres deltagelse for den kommende sæson. Evt. ledige pladser i Fynsserien, serie 1 og
serie 2 osv. bliver først besat af et nedrykket hold fra rækken over, efterfølgende kan de besættes efter
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begrundet ansøgning via kommentarfeltet ved tilmelding på portalen. Turneringsgruppen vil afgøre, hvilke
klubber, der skal have evt. ledige pladser.

Kapitel 8. Turneringsafvikling, regionale regler generelt
§ 30. Generelle regler i Region Midt
Stk. 1: Hver klub må højst deltage med 3 hold i Fynsserien, Serie 1 og Serie 2. I de øvrige rækker er ingen
restriktioner.
Stk. 3: To hold fra samme klub kan ikke passere hinanden ved op‐ og nedrykninger. Dette gælder også for
overbygningshold/moderklubber. 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.
Stk. 4: I alle rækker spilles fuldt ud.
Stk. 5: Hvis et hold mangler en spiller, skal pladserne A3/B3 ikke benyttes.

Kapitel 9. Turneringsafvikling, op‐ og nedrykning
§ 31. Turneringsform
Stk. 1: Alle rækker spilles før jul et grundspil i en enkeltturnering. Efter jul samles holdene. Den øverste
halvdel af holdene samles i oprykningsgruppe, den nederste halvdel af holdene i nedrykningsgruppe.
Begge grupper spiller nu hver sin dobbelt turnering, hvor holdene starter med et antal point svarende til
placeringen i grundspillet. Bedst placerede: 4 point ‐ derefter 3, 2, 1, 0 og 0 point.
Stk. 2: I ungdomsrækker op‐ og nedrykkes holdene efter jul efter turneringsudvalgets skøn.
Stk. 3: I veteranrækker afgør turneringsudvalget spilleformen.
Stk. 4: Ved efteranmeldelser kan Turneringsgruppen indsætte ekstra hold i turneringen i de laveste rækker
efter jul.
§ 32 Op- og nedrykning
Stk. 1: Nedrykning til næste sæson: De to dårligst placerede hold i herrernes Fynsserie, serie 1, serie 2 og
serie 3 (ned) rykker til den lavere serie.
Hvis der et år er flere nedrykkere fra 3. division end der er oprykkere fra Fynsserien, sker der straks ekstra
nedrykning fra Fynsserien, serie 1, 2 og 3, hvis det bevirker, at antallet af hold bliver større end anført i § 8
stk. 3.1 og § 8 stk. 3.2.
Stk. 2: Oprykning til næste sæson: Op fra serie 1, 2, 3, 4 osv. rykkes de to bedst placerede
oprykningsberettigede hold.
Stk. 3: Bedst placerede oprykningsberettigede hold fra Fynsserien 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.
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Stk. 4: Manglende hold: Hvis der ved en sæsons afslutning mangler et hold i Fynsserien, serie 1, 2, 3 osv.
rykker der et hold mindre ud af rækken.
Stk. 5: Afmelding af hold: Hvis klubber afmelder hold i en række, som de er berettiget til at spille i, gives
den/de ledige pladser til klubber, der i den netop afsluttede turnering skulle have været rykket ud af den
pågældende række/kreds.
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