Turneringsreglement
Bordtennis Danmarks og DGI’s holdturnering
Regionsspecifikke regler 2021‐2022
Region Øst (Sjælland og øerne)

Turneringsreglementet udarbejdes af Turneringsgruppen (TG).
Udsendt d. 1. oktober 2021 – Revideret d. 29. oktober 2021

Indholdsfortegnelse
Kapitel 7. Regionale tillæg ................................................................................................................................ 2
Ad § 4 B‐licens ............................................................................................................................................... 2
Ad § 8 stk. 1. Indbydelse ................................................................................................................................ 2
Ad § 8 stk. 3. Rækker ..................................................................................................................................... 2
Ad § 9 stk. 2. Brug af spillere ......................................................................................................................... 2
Ad § 10 stk. 6. Udskiftning af spillere ............................................................................................................ 3
Ad § 11 stk. 6. Reserver ................................................................................................................................ 3
Ad § 12 stk. 1. Overbygningshold .................................................................................................................. 3
Ad § 14 stk. 1. Spillesystem og holdskema, kampafvikling ........................................................................... 3
Ad § 15 stk. 4. Kampflytning .......................................................................................................................... 4
Ad § 19 stk. 1. Golden Set.............................................................................................................................. 4
Ad § 21. stk. 5. Holdtrækning ........................................................................................................................ 4
Kapitel 8. Turneringsafvikling, regionale regler generelt ................................................................................ 4
§ 30. Generelle regler i Region Øst ................................................................................................................ 4
Kapitel 9. Turneringsafvikling, op‐ og nedrykning ........................................................................................... 5
§ 31. Østserien ............................................................................................................................................... 5
§ 32. Serie 1 ................................................................................................................................................... 5
§ 33. Serie 2 ................................................................................................................................................... 6
§ 34. Serie 3 ................................................................................................................................................... 6
§ 35. Serie 4 ................................................................................................................................................... 6
§ 36. Serie 5 ................................................................................................................................................... 6
§ 37. Kredskampe .......................................................................................................................................... 7
§ 38. Kvalifikationskampe mellem de 3 øverste herrerækker ...................................................................... 7
§ 39. Træningsturneringen ............................................................................................................................ 8
§ 40. Veteran ................................................................................................................................................. 8
§ 41. Ungdom ................................................................................................................................................ 9

1

Kapitel 7. Regionale tillæg
Ad § 4 B-licens
§ 4 stk. 4.1: Der kan ikke anvendes B‐licens i herreseniorrækkerne.
§ 4 Stk. 7.1: I ungdoms og ‐damerækker 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.
§ 8 stk. 1.2: Nye klubbers hold og nye hold fra etablerede klubber placeres efter Turneringsgruppens skøn.
Turneringsgruppen 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:
Østserien
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5

4 spillere
4 spillere
4 spillere
3 spillere
3 spillere
2 spillere

2 kredse
4 kredse
6 kredse
6 kredse
x kredse 1
x kredse 1

10 hold
10 hold
10 hold
10 hold
8‐10 hold
5‐6 hold

Veteran 40A
Veteran 40B
Veteran 40C
Veteran 50A
Veteran 50B
Veteran 50C
Veteran 60A

2 spillere
2 spillere
2 spillere
2 spillere
2 spillere
2 spillere
2 spillere

1 kreds
1 kreds
x kredse 1
1 kreds
1 kreds
x kredse 1
x kredse 1

6 hold
6 hold

Herre ungdom over 12 år
Herre ungdom under 12 år
Dame Ungdom

3 spillere
3 spillere
2 spillere

x kredse 1
x kredse 1
1 kreds

1

1

6 hold
6 hold
1
1

6‐8 hold
6‐8 hold
6‐8 hold

Endelig inddeling foretages af turneringsgruppen, når tilmeldingerne er indgået.

§ 8 Stk. 3.2: En klub kan maksimalt have ét hold pr. kreds i en række i seniorrækkerne.
Der kan dog i ganske særlige tilfælde tages geografiske hensyn i rækkerne fra serie 2 og nedefter, således at
en klub kan have to eller flere hold i samme kreds, hvis der bliver for store kørselsafstande.
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 1999 og derunder.
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Serie 3 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1699 og derunder.
Serie 4 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart start har et startratingtal på 1499 og derunder.
Serie 5 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart start har et startratingtal på 1099 og derunder.
I serie 3, 4 og 5 må der ikke deltage ungdomsspillere.
I serie 3 må der dog benyttes to juniorspillere fra ratingkategori B og nedefter.
Er der tale om en klubs førstehold, kan der efter ansøgning dispenseres fra reglen om ratinggrænse.

§ 9 Stk. 2.2: Ved deltagelse på herre‐ungdomshold gælder, at dame ungdomsspillere skal følge samme regler
som for herre ungdomsspillere.
Ad § 10 stk. 6. Udskiftning af spillere
§ 10 Stk. 6.1: I 2. halvsæson af holdturneringen kan en spiller ikke rykkes ned på et lavere rangerende hold,
når spilleren har været benyttet som ordinær spiller på et hold. Dette gælder kun for rækkerne, Østserien,
serie 1, serie 2 og serie 3.
Det betyder, at en spiller ikke kan spille på et lavere hold end det hold, som spilleren stiller op på som ordinær
spiller fra og med sin første kamp i turneringens 2. halvsæson.
Klubberne skal derfor efter afslutningen af turneringens 1. halvsæson beslutte sig for, hvordan deres
holdopstillinger skal se ud i turneringens 2. halvsæson. Dette gælder også for spillere på hold i
Divisionsrækken.
Ad § 11 stk. 6. Reserver
§ 11 Stk. 6.1: Den anvendte reservespillers aktuelle ratingtal må højest være 24 point over det aktuelle
ratingtal på den spiller, den pågældende erstatter.
§ 11 Stk. 6.2: I løbet af en sæson kan en spiller kun fungere som reserve i to holdkampe i Divisionsrækkerne
og Serierækkerne. Derudover kan spilleren benyttes som reserve en tredje gang i 2. turneringshalvdel i
Serierækkerne.
§ 11 Stk. 6.3: Ved brug af reserver på ungdomshold i højere aldersklasse gælder, at reservespillerens aktuelle
ratingtal +24 på kampdagen ikke må overstige det aktuelle ratingtal for den spiller, pågældende erstatter.
§ 11 Stk. 6.4: Med hensyn til brug af spillere og reserver i 1. spilleuge henvises til § 17 i de generelle regler
og i 2. halvsæson henvises til Ad § 10 stk. 6.1.
§ 11 stk. 6.5: I ungdomsrækker, hvor kampe afvikles i samlinger, regnes hele samlingen som én brugt reserve,
såfremt samme spiller deltager som reserver i alle holdkampe i samlingen.
Ad § 12 stk. 1. Overbygningshold
§ 12 Stk. 1.1: I Serierækkerne er etablering af overbygningshold ikke tilladt.
Ad § 14 stk. 1. Spillesystem og holdskema, kampafvikling
§ 14 Stk. 1.1: Uanset allerede skrevet holdskema kan en spiller, så længe pågældende spillers første kamp
ikke er startet, erstattes med en anden lovlig spiller.
§ 14 Stk. 1.2: Hvis et hold mangler en spiller, er det valgfrit hvor den manglende spiller placeres på
holdskemaet.
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§ 14 Stk. 1.3: Kun i doublekampene i veteran‐ og ungdomsrækkerne kan der indsættes en spiller fra et andet
hold eller en spiller, der ikke spiller på hold.
 Den pågældende spiller skal være spilleberettiget på holdet.
 Det kan dog ikke lade sig gøre samtidig med, at spilleren deltager på et andet hold.
En spiller, der kun indsættes i double, tæller ikke med som reserve eller ordinær spiller.
Ad § 15 stk. 4. Kampflytning
§ 15 stk. 4.1: Ønskes en turneringskamp spillet inden den fastsatte kampdato, eller senere i samme uge som
kampdatoen, kan klubberne aftale dette. Dog skal alle kampflytninger på forhånd godkendes af
Turneringsgruppen.
§ 15 stk. 4.2: Ønskes en turneringskamp spillet senere end samme uge som kampdatoen, kan dette ske, hvis
klubberne er enige herom.
Flytningen skal meddeles Turneringsgruppen af hensyn til rettelse på Bordtennisportalen.
Meddelelsen skal indeholde en ny kampdato, der senest må ligge 14 dage efter den oprindelige kampdato.
Efterårsferien og vinterferien samt eventuelle friuger medregnes ikke i denne 14‐dages frist.
§ 15 stk. 4.3: Hvis en kamp må aflyses som følge af en force majeure situation, kan Turneringsgruppen
dispensere fra 14‐dages reglen.
§ 15 Stk. 4.4: Specielt om kvindelige spillers holddeltagelse.
Det er en gyldig årsag at flytte den ene kamp, hvis en spiller deltager på flere hold samme dag/samtidig.
De pågældende spillere må være opmærksomme herpå, så den flyttede kamp kan afvikles inden den
oprindelige kampdato eller senest 14 dage efter den oprindelige kampdato.
Ad § 19 stk. 1. Golden Set
§ 19 stk. 1.1: I serierækkerne anvendes generelt ikke Golden Set.
Ad § 21. stk. 5. Holdtrækning
§ 21 Stk. 5: Hvis sportslige grunde taler herfor, kan Turneringsgruppen dispensere fra § 21 stk. 1. I så fald
tillades det, at kun én spiller ad gangen fra det trukne hold kan optræde på det umiddelbart lavere
rangerende hold resten af sæsonen.

Kapitel 8. Turneringsafvikling, regionale regler generelt
§ 30. Generelle regler i Region Øst
Stk. 1: Mellem 3. division/Østserien samt Østserien/Serie 1 gælder det, at hold fra samme klub ikke kan
passere hinanden ved op‐ og nedrykning.
Dette gælder også for overbygnings‐ og moderklubber ved op‐ 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.
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Stk. 2: Det er holdenes placering ved afslutning af grundspillet, der er afgørende for ovenstående.
Stk. 3: Rykker en overbygningsklubs hold ud af 3. division, tilfalder holdet den klub, der sikrede klubben
oprykningen.
Stk. 4: Holdturneringen afvikles som en dobbeltturnering, hvor holdene mødes to gange. Turneringsgruppen
kan dog i specielle tilfælde – hvor der er færre end 8 hold i en kreds ‐ beslutte en anden afviklingsform samt
beslutte, at enkelte kampe kan spilles på neutral bane.
Stk. 5: Alle kampene spilles fuldt ud.
I kredskampe og kvalifikationskampe mellem rækkerne standses kampene, når der er fundet en vinder.

Kapitel 9. Turneringsafvikling, op‐ og nedrykning
§ 31. Østserien
Stk. 1: ØSTSERIEN er øverste række, hvorfra der er oprykning til 3. division.
Stk. 2: Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i hver af de to kredse spiller efter kredsenes
afslutning en oprykningskamp på neutral bane. Vinderen af kampen rykker op i 3. division.
Stk. 3: Taberen spiller endnu en oprykningskamp på neutral bane mod vinderen af en kamp mellem de to
kredses næstbedst placerede, oprykningsberettigede hold. Vinderen af denne kamp deltager i en
kvalifikationsturnering til 3. division.
Alle oprykningskampe, nævnt i stk. 2 og 3, spilles samme dag.
Stk. 4: Melder et hold afbud til denne kvalifikationsturnering to år i træk, vil holdet blive tvangsnedrykket til
serie 1.
Stk. 5: Nr. 9 og 10 i de to kredse rykker direkte ned i serie 1, mens nr. 8 i de to kredse spiller kvalifikationskamp
mod et hold fra serie 1 om forbliven i rækken.
Stk. 6: Taberne af kvalifikationskampene mellem nr. 8 og et hold fra serie 1 spiller en ekstra kvalifikations‐
kamp om at være hhv. 1. og 2. reserve i tilfælde af ledige pladser i Østserien.
Stk. 7: I tilfælde af større nedrykning fra 3. division end oprykning fra Østserien beslutter Turneringsgruppen
hvorledes op‐ og nedrykning skal finde sted mellem Østserien og serie 1.
Stk. 8: Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge Turneringsgruppen om evt. ledige pladser i
Østserien, hvis man mener at have spillermateriale hertil.
Undtaget herfra er dog nedrykkere fra Østserien, medmindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang. Der
skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere.
§ 32. Serie 1
Stk. 1: Fra SERIE 1 rykker det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i de fire kredse op i Østserien.
Stk. 2: Det næstbedste, oprykningsberettigede hold i de fire kredse får en yderligere chance for oprykning.
Efter lodtrækning mødes de fire hold i to kampe, og vinderne møder derefter hver sin nr. 8 fra de to
Østseriekredse (igen efter lodtrækning) om to pladser i Østserien.
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Stk. 3: Nr. 9 og 10 i de fire kredse rykker direkte ned i serie 2, og erstattes af 8 hold fra serie 2 (se § 33).
Stk. 4: Skal der foretages yderligere op‐ eller nedrykning af hold, beslutter Turneringsgruppen, hvorledes den
eventuelle yderligere op‐ eller nedrykning skal foregå.
Stk. 5: Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge Turneringsgruppen om evt. ledige pladser i serie
1, hvis man mener at have spillermateriale hertil.
Undtaget herfra er dog nedrykkere fra Serie 1, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang. Der
skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere.
§ 33. Serie 2
Stk. 1: Fra SERIE 2 rykker det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i de seks kredse op i serie 1.
Stk. 2: Om de to sidste pladser i serie 1 spilles en cupturnering (efter lodtrækning) mellem de næstbedst
placerede, oprykningsberettigede hold i de 6 kredse, I denne cupturnering vil de to hold med flest opnåede
kamppoints være oversiddere i første runde.
Stk. 3: Det lavest placerede hold i hver af kredsene rykker direkte ned i serie 3.
Stk. 4: Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge Turneringsgruppen om evt. ledige pladser i serie
2, hvis man mener at have spillermateriale hertil.
Undtaget herfra er dog nedrykkere fra Serie 2, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang. Der
skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere.
§ 34. Serie 3
Stk. 1: Fra SERIE 3 rykker vinderne af de seks kredse op i serie 2.
Stk. 2: Det lavest placerede hold i hver af kredsene rykker direkte ned i serie 4.
Stk. 3: Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge Turneringsgruppen om evt. ledige pladser i serie
3, hvis man mener at have spillermateriale hertil.
Undtaget herfra er dog nedrykkere fra Serie 3, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang. Der
skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere.
§ 35. Serie 4
Stk. 1: Fra SERIE 4 rykker vinderne af kredsene op i serie 3.
Stk. 2: Der er fri tilmelding i serie 4.
§ 36. Serie 5
Stk. 1: Fra SERIE 5 rykker vinderne af kredsene op i serie 4.
Stk. 2: Der er fri tilmelding i serie 5.
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Stk. 3: Serie 5 er kun åben for nye spillere. Spillere, der efter en pause er begyndt igen, kan ikke deltage i
rækken.
§ 37. Kredskampe
Stk. 1: Som afslutning på holdturneringen spilles der i alle senior‐ og ungdomsrækker kredskampe om
regionsmesterskabet.
 I rækker med én kreds spilles ikke afsluttende kampe, når kredsen er færdigspillet.
 I rækker med to kredse går nr. 1 og 2 i hver kreds direkte til finalestævnet.
 I rækker med mere end to kredse spiller nr. 1 og 2 i hver kreds indledende kredskampe om 4 pladser ved
finalestævnet (jf. stk. 3 og 4 nedenfor).
Stk. 2: I Østserien spiller kun vinderne af de to kredse en finale om mesterskabet, mens toerne i kredsene
modtager bronzemedaljer.
Stk. 3: I rækker med mere end to kredse spilles der indledende kredskampe efter cup‐systemet inden
finalestævnet.
Der foretages seedning, så de kredsvindere, der har opnået flest kamppoint i forhold til antal hold i kredsen,
vil blive seedet.
Stk. 4: I første runde har kredsvinderne hjemmebane, og de møder efter lodtrækning en toer fra en anden
kreds.
Er der oversiddere, vil disse være de kredsvindere, der har opnået flest kamppoint i forhold til antal hold i
kredsen.
I anden runde spilles der ‐ bortset fra ovennævnte evt. oversiddere ‐ efter almindelig lodtrækning.
Stk. 5: Ved finalestævnet afvikles semifinaler og finaler i alle ovennævnte rækker.
Der er præmie til alle fire hold ved finalestævnet.
Stk. 6: For at deltage på et hold i kredskampene, skal man have spillet på holdet og have deltaget i mindst ¼
(oprundet) af holdets kampe.
Som reserve kan der dog benyttes en spiller fra et lavere rangerende hold.
Er der tale om klubbens lavest rangerende hold, kan en spiller fra klubben benyttes som reserve.
Denne spiller skal være spilleberettiget på holdet, og pågældendes aktuelle ratingtal må højest være 24 point
over det aktuelle ratingtal for den spiller, den pågældende erstatter.
Stk. 7: Melder et hold afbud til en kredskamp, kan klubben idømmes en bøde. I så fald kan holdet ikke deltage
i kredskampe i den efterfølgende sæson.
§ 38. Kvalifikationskampe mellem de 3 øverste herrerækker
Stk. 1: Ved sæsonafslutningen spilles der kvalifikationskampe mellem de 3 øverste rækker.
Stk. 2: Disse kvalifikationskampe afvikles som anført i § 31, § 32 og § 33.
Stk. 3: For at deltage på et hold i kvalifikationskampene, skal man have spillet mindst tre turneringskampe
for klubben i løbet af sæsonen, og i øvrigt være spilleberettiget, jf. Ad § 10 stk. 6.1.
Stk. 4: Undladelse af at stille op til kvalifikationskampe medfører, at holdet ikke er oprykningsberettiget i
efterfølgende sæson.
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§ 39. Træningsturneringen
Stk. 1: Indbydelse til TRÆNINGSTURNERINGEN udsendes primo juli og turneringen afvikles inden den
ordinære holdturnering starter.
I alle rækkerne spilles med samme holdstørrelse som i Serierækkerne som en enkeltturnering.
Stk. 2: I rækker med mere end én kreds spilles kredskampe mellem kredsenes vindere.
Stk. 3: Alle kampe i træningsturneringen tæller med på ratinglisten.
Stk. 4: De tilmeldte hold skal så vidt muligt bestå af spillere, som styrkemæssigt svarer til den række, som
holdene tilmeldes i.
Stk. 5: For træningsturneringen gælder samme regler som for holdturneringen.
§ 40. Veteran
Stk. 1: Veteranturneringen omfatter en veteran 40, veteran 50 og veteran 60, og indenfor hver række kan
der oprettes en A‐, en B‐ og en C‐række alt efter hvor mange holdtilmeldinger, der kommer.
Stk. 2: Aldersgrænsen for deltagelse i veteranrækkerne er som nævnt i 40 år, 50 år og 60 år, hvilket vil sige,
at spilleren har opnået denne alder i det kalenderår, hvor holdturneringen starter. Herudover er turneringen
tillige åben for spillere, der i den efterfølgende sæson opnår veteranalderen.
Stk. 3: En klub kan kun have ét hold i de respektive rækker/kredse.
Det lavest placerede hold i A‐ og B‐rækkerne rykker ned i de respektive B‐ og C‐rækker, og erstattes af
oprykningsberettigede hold derfra.
Hvis der tilmelder sig hold til veteran‐turneringen, som efter Turneringsgruppens skøn er stærke nok til at
træde direkte ind i A‐rækkerne, så vil der kunne blive tale om ekstra nedrykning til de respektive B‐rækker.
En klubs hold kan ikke passere hinanden ved op‐ og nedrykning mellem rækkerne.
Stk. 4: Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge Turneringsgruppen om evt. ledige pladser i A‐ og
B‐rækkerne, hvis man mener at have spillermateriale hertil. Der skal ved en sådan ansøgning opgives
spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere.
Der er fri tilmelding til C‐rækkerne.
Stk. 5: Kampene afvikles som lørdagssamlinger på skift hos nogle af klubberne i kredsen. De gældende regler
for weekendsamlinger gælder også for veteranturneringen.
Stk. 6: Spillere, der deltager i Divisionsrækkernes veteranturneringe, kan ikke samtidigt deltage i Regions Østs
veteranturnering.
Stk. 7: I veteranrækkerne kan der benyttes spillere med B‐licens, jf. gældende regler for B‐licens.
Stk. 8: Melder et hold afbud til en samling, vil det normalt medføre, at de pågældende kampe i samlingen
tabes med maksimumcifre.
Et hold, der er udeblevet fra en samling, kan ikke rykke op, men kan modtage præmier.
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§ 41. Ungdom
Stk. 1: Turneringsgruppen placerer de tilmeldte hold i rækker, som de opgivne spillere har styrke til, jf. deres
startratingtal.
En klub kan dog ved holdtilmeldingen angive et ønske om, hvor holdet skal spille.
Stk. 2: Vedrørende aldersgrænser henvises til § 6 i det generelle reglement.
Stk. 3: Der tillades brug af ungdomsspillere med B‐licens i ungdomsrækkerne, dog maksimalt én B‐licens pr.
hold.
A‐ og B‐licens løses ved turneringsstarten, jf. § 5. Skal en spiller have en B‐licens i løbet af sæsonen, så er der
1 måneds karantæne, inden spilleren kan benytte sin B‐licens.
Stk. 4: Mellem en klubs hold i enhver ungdomsrække gælder en fleksibel reserveregel, så klubben kan
anvende en spiller som reserve på et andet af klubbens hold i samme række, uanset
holdnummerbetegnelsen.
Benyttes en spiller som reserve i begge et holds kampe i en samling, tæller dette som kun én reservetjans.
Stk. 5: Samtlige ungdomsrækker afvikles fortrinsvis på lørdage og søndage. Dog kan der spilles på andre dage,
hvis begge klubber er enige herom.
Stk. 6: Rækkerne afvikles som en blanding af samlinger og enkeltkampe (lokale kampe).

9

