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Kapitel 7. Regionale tillæg
Ad § 4 B-licens
§ 4 stk. 4.1: Der kan ikke anvendes B‐licens i herreseniorrækkerne.
Dog kan spillere som gennem hele sæsonen i serierækkerne, har deltaget på et herreseniorhold med B‐licens
deltage i eventuelle kvalifikationskampe til 3. division på B‐licens.
§ 4 stk. 7.1: I ungdomsligaen samt på damehold kan der til hver holdkamp maksimalt benyttes to spillere på
B‐licens.
§ 4 stk. 7.2: Damespillere kan i senior‐DT ikke spille på A‐licens for én klub og på B‐licens for en anden klub.
Ad § 8 stk. 1. Indbydelse
§ 8 Stk. 1.1: Udsendelse af indbydelse til den kommende sæson sker typisk medio april. Tilmelding til
holdturneringen foretages via Bordtennisportalen.
I 1. division for damer samt ungdomsligaen er der fri tilmelding.
Ad § 8 stk. 3. Rækker
§ 8 Stk. 3.1: Der spilles i følgende rækker med følgende holdstørrelser og antal hold:
Herrer
Bordtennisligaen (Grundspil 1)
1. division (Grundspil 1)

4 spillere
4 spillere

1 kreds
1 kreds

10 hold
10 hold

Bordtennisligaen (Grundspil 2)
1. division oprykning (Oprykningsspil 1)
1. division nedrykning (Nedrykningsspil 1)

4 spillere
4 spillere
4 spillere

1 kreds
1 kreds
1 kreds

6 hold
6 hold
8 hold

2. division (Grundspil 1/Op‐ og nedrykningsspil 2)
3. division (Grundspil 1/Op‐ og nedrykningsspil 3)

4 spillere
4 spillere

2 kredse
2 kredse

6 hold
8 hold

Damer
Bordtennisligaen (Grundspil 1)
1. division (Grundspil 1)

3 spillere
3 spillere

1 kreds
2 kredse

10 hold
14 hold

Bordtennisligaen (Grundspil 2)
1. division oprykning (Oprykningsspil 1)
1. division nedrykning (Nedrykningsspil 1)

3 spillere
3 spillere
3 spillere

1 kreds
1 kreds
1 kreds

6 hold
8 hold
10 hold

Ungdomsliga
Juniorligaen
Drengeligaen
Pigeligaen

3 spillere
3 spillere
2 spillere

2 kredse
2 kredse
2 kredse

6 hold 1
8 hold 1
8 hold 1

1

Opdeles som udgangspunkt i 2 kredse, men kan afvikles i én landsdækkende kreds afhængig af
deltagerantallet.
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Ad § 9 stk. 2. Brug af spillere
§ 9 Stk. 2.1: For deltagelse i Bordtennisligaen for herrer kræves, på kampdagen, et minimum ratingtal på
2000 point. Grænsen er gældende for ordinære spillere og reserver.
Ad § 10 stk. 6. Udskiftning af spillere
§ 10 Stk. 6.1: Når en spiller er noteret for mere end 7 kampe på et højere rangerende hold, kan spilleren ikke
efterfølgende rykkes ned på et lavere rangerende hold.
§ 10 Stk. 6.2: I slutspils‐ og kvalifikationskampe kan kun benyttes spillere, som forinden har spillet mindst det
antal holdkampe, som svarer til en tredjedel (oprundet) af de kampe, som det pågældende hold har spillet i
grundspillet.
Disse holdkampe skal være spillet for det pågældende hold eller på lavere rangerende hold i samme
aldersklasse i indeværende sæson.
Denne regel gælder dog ikke for kvalifikationsturneringen til 2. division for damer.
For deltagelse i holdkampe i Grundspil 2, Oprykningsspil og Nedrykningsspil stilles ikke krav til antal spillede
holdkampe.
§10 Skt. 6.3: Særligt for deltagelse i slutspillet i Bordtennisligaen for damer kan kun benyttes spillere, som
forinden i damerækkerne har spillet mindst det antal holdkampe, som svarer til en tredjedel af holdkampene
i damerækkernes grundspil.
§ 10 Stk. 6.4: Spillere, der er benyttet som ordinær spiller på et hold i én af de sidste fire runder i Grundspil
2, Oprykningsspillet eller Nedrykningsspillet, kan ikke rykke ned på et lavere rangerende hold i DT eller til
Serierækkerne i den resterende del af turneringen.
Reserver kan fortsat anvendes i overensstemmelse med § 11.
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: Damerækkerne afvikles typisk i samlinger over to dage og Pigeligaen typisk i samlinger med tre
holdkampe pr. dag. Anvendes samme reserve i alle samlingens holdkampe, registreres dette som to gange
reserve. I modsat fald registreres reserven pr. holdkamp.
§ 11 Stk. 6.3: Spillere i Drenge‐/Pigeligaen kan benyttes som reserve i Juniorligaen i henhold til § 11. Spilleren
vil efter 3. kamp som reserve være låst på holdet i Juniorligaen, og kan ikke efterfølgende spille på holdet i
Drenge‐/Pigeligaen.
§ 11 stk. 6.4: Specielt i Juniorligaen gælder følgende:
I Juniorligaen tillades brug af reserver i første runde bestående af anmeldte spillere fra Drenge‐/Pigeligaen
under betingelse af, at reserverne fra Drenge‐/Pigeligaen er lavere ratet end de spillere de erstatter i
Juniorligaen.
§ 11 stk. 6.5: Specielt i Drenge‐/Pigeligaen gælder følgende:
På tilsvarende vis tillades brug af reserver i første runde i Drenge‐/Pigeligaen bestående af ikke anmeldte
spillere (typisk fra lavere ungdomsserierækker), under betingelse af at reserverne er lavere ratet end de
spillere de erstatter i Drenge‐/Pigeligaen.
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Ad § 12 stk. 1. Overbygningshold
§ 12 Stk. 1.1: I divisionsrækkerne er etablering af overbygningshold tilladt.
Ad § 15 stk. 4. Kampflytning
§ 15 Stk. 4.1: Ved enkeltkampe skal den flyttede holdkamp afvikles i perioden 14 dage før oprindelig
kampdato til 14 dage efter oprindelig kampdato. Ved kamp(e) i samlinger skal de(n) flyttede holdkamp(e)
afvikles i perioden efter den forrige samling og før den efterfølgende samling.
Ad § 21 stk. 5 Trækning af hold
§ 21 stk. 5.1: Ledige pladser som følge holdtrækning
Et hold som er trukket ud af en igangværende turnering, indtager automatisk den laveste placering i stillingen
og dermed én af nedrykningspladserne (som et ”virtuelt” hold) i den pågældende række (ref. §16 stk. 3 og §
21 stk. 3) i den resterende del af turneringen. Den ekstra oprykningsplads, som opstår fra den umiddelbart
lavere række ved afslutningen af sæsonen, besættes af næste oprykningsberettigede hold.
§ 21 stk. 5.2: Ledige pladser som følge af afmelding
Ledige pladser som følge af at en klub afmelder deres deltagelse i den kommende sæson kan, jævnfør § 21
stk. 6, besættes i forbindelse med holdtilmeldingen. Beslutter Turneringsgruppen, at en ledig plads skal
besættes, sker det efter følgende procedure:
 Hold i den umiddelbart lavere række, i den kommende sæson, orienteres om, at der kan tilbydes en ekstra
oprykningsplads.
 Interesserede klubber fra den umiddelbart lavere række anmelder herefter et hold med fire navngivne
spillere, som forventes at udgøre holdet i den efterfølgende sæson.
 Holdet med det højeste samlede ratingtal tildeles den ledige plads.
 De fire anmeldte spillere, på det hold som tildeles den ledige plads, er i den kommende sæson forpligtet
til at spille mindst 1/3 af det pågældende holds samlede antal holdkampe i hhv. grundspil og op‐
/nedrykningsspil. De pågældende holdkampe fordeles ligeligt mellem grundspil og op‐/nedrykningsspil.
 Hvis en klub ikke efterlever dette, vil Turneringsgruppen idømme klubben en bøde på 2.000 kr. pr. spiller,
som ikke har overholdt dette kriterium, medmindre klubben kan dokumentere, at den pågældende spiller
er stoppet (ingen registrerede kampe på andre hold eller stævner hverken i Danmark eller udlandet) eller
har været langtidsskadet (her kan Turneringsgruppen kræve lægeattest).

Kapitel 8. Turneringsafvikling, regionale regler generelt
§ 30. Generelle regler i Liga- og Divisionsrækkerne
Stk. 1: Hver klub kan højst deltage med ét seniorhold i hver division/Liga.
I ungdomsligaen samt 1. division damer kan hver klub deltage med flere hold i hver Liga og i samme kreds.
Stk. 2: I divisioner som ikke er landsdækkende indplaceres holdene så vidt muligt efter geografiske hensyn.
Dette kan ske på klubniveau (samlede betragtninger for klubben) eller på holdniveau.
Stk. 3: I alle rækker, med undtagelse af Bordtennisligaen for Herrer, afvikles holdkampene i samlinger, hvor
hvert hold spiller to holdkampe på én dag. Af pladshensyn, kan det accepteres at en runde opdeles i to mindre
samlinger, så en runde i afvikles som to samlinger hver bestående af fire hold.
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Stk. 4: I alle rækker, med undtagelse af Pigeligaen, Drengeligaen, Juniorligaen samt 1. og 2. division for damer,
stoppes holdkampe ved afgørelse.
I Pige‐, Drenge‐ og Juniorligaens grundspil samt 1. og 2. division for damer spilles fuldt ud.
Stk. 5: I alle rækker, med undtagelse af Pigeligaen, afgøres holdkampe om nødvendigt med et Golden Set.
Stk. 6: Hvis et hold mangler en spiller, skal den manglende spiller placeres som følger:
 Bordtennisliga for herrer samt 1. division for herrer: Pladserne A4/B4 skal ikke benyttes.
 Bordtennisliga for damer samt 1. division for damer: Pladserne A3/B3 skal ikke benyttes.
 Svensk system: Pladserne A4/B3 samt double 2 skal ikke benyttes.
 Drenge‐ og Juniorliga: Pladserne A3/B3 skal ikke benyttes.
Stk. 7: Opstilling i doubler
 Opstilling af holdets spillere til doubler er valgfri uanset spillesystem.
 Hver spiller kan kun deltage i én double, dog undtaget Golden Set.
 Der kan ikke indsættes en ekstra spiller i doublen.
Stk. 8: To hold fra samme klub kan ikke passere hinanden ved op‐ og nedrykninger i divisionsrækkerne og til
og fra divisionsrækkerne. 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. 9: I tilfælde af nedrykning, har tvangsnedrykning højeste prioritet. Hold på nedrykningspladser nedrykkes
ikke, hvis højere placerede hold i den pågældende række, skal tvangsnedrykkes som følge af stk. 1.
Stk. 10: I kvalifikationskampe til en højere række bruges det spille‐ og pointsystem, som er gældende i den
højere række.
Stk. 11: Ønsker en klub ikke at anvende en resultatmæssig berettiget direkte oprykning, trækkes det
pågældende hold helt ud af holdturneringen.
Stk. 12: I alle seniorrækker, med undtagelse af Bordtennisliga herre/dame samt 1. division herrer, uddeles
en pokal til kredsvinderne, og i ungdomsligaen uddeles BTDK’s guld, sølv og bronzemedaljer. Afvikles sidste
runde som én samling, overrækkes pokaler/medaljer af arrangøren. Alternativt sendes pokaler/medaljer til
klubben efter at rækken er afsluttet.

Kapitel 9. Turneringsafvikling, op‐ og nedrykning
§ 31. Bordtennisliga / 1. division for herrer
Stk. 1: I 1. division, ved turneringsstart, kan maksimalt 50 % af holdene bestå af klubbernes 2.‐hold. Oprykning
af endnu et 2.‐hold fra 2. division, medfører dermed en tvangsnedrykning af lavest placerede 2.‐hold i 1.
division, hvis antallet overstiger 50 %.
I Oprykningsspillet kan maksimalt deltage to 2.‐hold, dog ikke to hold fra samme klub. I så fald
tvangsnedrykkes klubbens 2.‐hold til Nedrykningsspillet, og pladsen tilfalder næste oprykningsberettigede
hold.
I Bordtennisligaen kan ikke deltage damer, da der spilles om et officielt dansk mesterskab under DIF.
Stk. 2: På kampdagen er højest ratede spiller låst til A1/A2 eller B1/B2. Tilsvarende er lavest ratede spiller
låst til A3/A4 eller B3/B4. Opstilles med tre spillere regnes A4/B4 som lavest ratede spiller.
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Hvis to eller flere spillere har samme ratingtal på kampdagen, kan frit vælges hvilken spiller der låses. Dette
skal oplyses til modstanderholdet før kampsedlen skrives.
Stk. 3: I Bordtennisligaen for Herrer indlægges en pause på 10 minutter efter 4. kamp.
Stk. 4: Bordtennisligaen og 1. division afvikles i to turneringshalvdele. Der spilles efter spillesystem for Liga/1.
division herrer jf. § 14 stk. 6.
Generelt
I første turneringshalvdel afvikles Grundspil 1.
I anden turneringshalvdel fortsætter holdene til Grundspil 2, Oprykningsspil 1 og Nedrykningsspil 1.
Grundspil 1
I grundspillet møder holdene hinanden én gang. De fire øverst placerede hold ved turneringsafslutningen i
den forrige sæson tildeles som udgangspunkt fire hjemmekampe.
Grundspil 2
Fra Bordtennisligaens Grundspil 1 fortsætter nr. 1‐6 til Grundspil 2, hvor der tildeles point svarende til
placeringen i Grundspil 1. Nr. 1 fra Grundspil 1 tildeles 5 point, Nr. 2 tildeles 4 point og så fremdeles.
I Grundspil 2 møder holdene hinanden én gang.
Der byttes hjemmebane mod de hold som fortsætter i Grundspil 2. Dette medfører, at antallet af
hjemmebanekampe, over en sæson, ikke nødvendigvis bliver ens for alle hold.
Alle hold i Grundspil 2 er direkte kvalificeret til Bordtennisligaen den efterfølgende sæson.
Slutspillet
De fire bedst placerede hold i Grundspil 2 kvalificerer sig til Slutspillet. Vinderen af Grundspil 2 vælger
modstander til semifinalen og vælger mellem nr. 3 og 4 i Grundspil 2. De samlede vindere af semifinalerne
mødes i finalen, mens begge tabere får tildelt bronzemedaljer.
Semifinaler og finalen spilles bedst af tre holdkampe. I alle holdkampe i Slutspillet har det bedst placerede
hold i Grundspil 2 hjemmebane i anden og evt. tredje holdkamp. Semifinaler og finaler afvikles hver over en
ca. 10 dages periode, hvor klubberne selv aftaler kampdatoerne. Kan klubberne ikke opnå enighed omkring
kampdatoerne, vil Turneringsgruppen fastsætte disse.
Efter Slutspillet uddeles guld‐ og sølvmedaljer til deltagerne i finalen og bronzemedaljer til taberne af
semifinalekampene. De danske mestre vil desuden modtage DIF’s officielle mesterskabsmedaljer.
Periode (datointerval) for kampene i Slutspillet fastsættes af BTDK’s kalendergruppe med godkendelse af
Bestyrelsen. Dette gælder også eventuelle ændringer af datointervallet, som dog højst kan ændres med 14
dage. Ændringer af datointervallet skal meddeles klubberne med mindst én måneds varsel.
Oprykningsspil
Fra Bordtennisligaens Grundspil 1 fortsætter nr. 7‐10 til Oprykningsspil 1.
Fra 1. divisions Grundspil 1 fortsætter nr. 1‐2 til Oprykningsspil 1. Der kan maksimalt deltage to 2.‐hold i
Oprykningsspillet og ikke to hold fra samme klub.
Der overføres ikke indbyrdes resultater fra Grundspil 1. I Oprykningsspillet møder holdene hinanden to
gange.
Oprykningsspillets nr. 1 og 2 (oprykningsberettigede hold) rykker op i Bordtennisligaen den efterfølgende
sæson.
Oprykningsspillets nr. 3‐6 er kvalificeret til 1. division den efterfølgende sæson.
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Nedrykningsspil:
Fra 1. divisions Grundspil 1 fortsætter nr. 3‐10 til Nedrykningsspil 1, hvor der tildeles point svarende til
placeringen i Grundspil 1. Nr. 1 fra Grundspil 1 tildeles 7 point, Nr. 2 tildeles 6 point og så fremdeles. I
nedrykningsspillet møder holdene hinanden én gang.
Nedrykningsspillets nr. 1‐2 er kvalificeret til 1. division den efterfølgende sæson. Dog under iagttagelse af §
30 stk. 1
Nedrykningsspillets nr. 3‐8 rykker ned i 2. division den efterfølgende sæson.
Stk. 5: I Bordtennisligaen skal spillerne have spillernavn på bagsiden af spillertrøjerne.
Stk. 6: Dommere
Der vil typisk være to dommere til stede ved kampe i Bordtennisligaens Grundspil 1 og Grundspil 2, samt ved
semifinale‐ og finalekampe.
Er dette ikke muligt, vil en overdommer være til stede, og hvert hold stiller med en bladvender.
Afregning sker gennem BTDK’s Sekretariat, hvorefter udgifterne til dommere fordeles ligeligt mellem de
deltagende klubber i henholdsvis Grundspil 1. Grundspil 2, semifinaler og finale.
I semifinale‐ og finalekampe skal dommere være neutrale og må ikke have et nuværende eller tidligere
tilhørsforhold til de deltagende klubber. I øvrige kampe er dette ikke et krav.
§ 32. 2. division / 3. division for herrer
Stk. 1: 2. Division Herrer afvikles med oprykningsspil og nedrykningsspil. Der spilles efter svensk system.
Doubler afvikles først.
I første turneringshalvdel afvikles Grundspil 1.
I anden turneringshalvdel fortsætter holdene til Oprykningsspil 2 og Nedrykningsspil 2.
Grundspil 1
I grundspillet møder holdene hinanden én gang.
Oprykningsspil 2
Fra 2. divisions Grundspil 1 fortsætter nr. 1‐3 (oprykningsberettigede hold) i hver kreds til Oprykningsspil 2,
hvor der tildeles point svarende til placeringen i Grundspil 1. Nr. 1 fra Grundspil 1 tildeles 2 point og nr. 2
tildeles 1 point. I oprykningsspillet møder holdene hinanden to gange.
Oprykningsspillets nr. 1 og 2 (oprykningsberettigede hold) rykker op i 1. division den efterfølgende sæson.
Oprykningsspillets nr. 3‐6 er kvalificeret til 2. division den efterfølgende sæson.
Nedrykningsspil 2
Fra 2. divisions Grundspil 1 fortsætter nr. 4‐6 i hver kreds til Nedrykningsspil 2, hvor der tildeles point
svarende til placeringen i Grundspil 1. Nr. 4 fra Grundspil 1 tildeles 2 point og nr. 5 tildeles 1 point. I
nedrykningsspillet møder holdene hinanden to gange.
Nedrykningsspillets nr. 1‐4 er kvalificeret til 2. division den efterfølgende sæson. Dog under iagttagelse af §
30 stk. 1
Nedrykningsspillets nr. 5‐6 rykker ned i 3. division den efterfølgende sæson.
Stk. 2: 3. Division Herrer afvikles med oprykningsspil og nedrykningsspil. Der spilles efter svensk system.
Doubler afvikles først.
I første turneringshalvdel afvikles Grundspil 1.
I anden turneringshalvdel fortsætter holdene til Oprykningsspil 3 og Nedrykningsspil 3.
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Grundspil 1
I grundspillet møder holdene hinanden én gang.
Oprykningsspil 3
Fra 3. divisions Grundspil 1 fortsætter nr. 1‐4 (oprykningsberettigede hold) i hver kreds til Oprykningsspil 3,
hvor der tildeles point svarende til placeringen i Grundspil 1. Nr. 1 fra Grundspil 1 tildeles 3 point og nr. 2
tildeles 2 point og så fremdeles. I oprykningsspillet møder holdende hinanden én gang.
I oprykningsspillet skal deltage mindst to oprykningsberettigede hold.
Oprykningsspillets nr. 1 og 2 (oprykningsberettigede hold) rykker op i 2. division den efterfølgende sæson.
Oprykningsspillets nr. 3‐8 er kvalificeret til 3. division den efterfølgende sæson.
Nedrykningsspil 3
Fra 3. divisions Grundspil 1 fortsætter nr. 5‐8 i hver kreds til Nedrykningsspil 3, hvor der tildeles point
svarende til placeringen i Grundspil 1. Nr. 5 fra Grundspil 1 tildeles 3 point og nr. 6 tildeles 2 point og så
fremdeles. I nedrykningsspillet møder holdende hinanden én gang.
Nedrykningsspillets nr. 1‐4 er kvalificeret til 3. division den efterfølgende sæson. Dog under iagttagelse af §
30 stk. 1
Nedrykningsspillets nr. 5‐8 rykker ned i Serierækkerne den efterfølgende sæson.
Kvalifikation fra Serierækker:
To hold fra henholdsvis Region Vest og Region Øst, samt ét hold fra henholdsvis Region Midt og Region
Bornholm er oprykningsberettiget til 3. division.
Det første oprykningsberettigede hold fra Region Vest og Region Øst kvalificerer sig direkte til 3. division.
De resterende hold afvikler kvalifikationskampe som følger:
 Ved deltagelse af 4 hold spilles to kvalifikationskampe. Kampprogrammet afgøres ved lodtrækning.
Vinderne af de to kampe kvalificerer sig til 3. division.
 Ved deltagelse af 3 hold afvikles kvalifikationskampene i én pulje. Kamprækkefølge afgøres ved
lodtrækning. Puljens nr. 1 og 2 kvalificerer sig til 3. division.
Kampe afvikles efter spillesystem og regler for 3. division. Kampe stoppes ved afgørelse og Golden Set om
nødvendigt.
Indstiller lokalunionerne kun fire eller færre hold, afvikles kvalkampene ikke, og de pågældende hold vil være
direkte kvalificeret til 3. division.
§ 33. Bordtennisliga / 1. division for damer
Stk. 1: Bordtennisligaen og 1. division afvikles i to turneringshalvdele. Der spilles efter system for 3‐
mandshold.
Generelt
I første turneringshalvdel afvikles Grundspil 1.
I anden turneringshalvdel fortsætter holdene til Grundspil 2, Oprykningsspil 1 og Nedrykningsspil 1.
Grundspil 1
I grundspillet møder holdene hinanden én gang.
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Grundspil 2
Fra Bordtennisligaens Grundspil 1 fortsætter nr. 1‐6 til Grundspil 2, hvor der tildeles point svarende til
placeringen i Grundspil 1. Nr. 1 fra Grundspil 1 tildeles 5 point, Nr. 2 tildeles 4 point og så fremdeles.
I Grundspil 2 møder holdene hinanden én gang.
Der byttes hjemmebane mod de hold som fortsætter i Grundspil 2. Dette medfører, at antallet af
hjemmebanekampe, over en sæson, ikke nødvendigvis bliver ens for alle hold. I praksis har dette dog ikke
den store betydning, idet alle kampe som udgangspunkt afvikles i samlinger.
Alle hold i Grundspil 2 er direkte kvalificeret til Bordtennisligaen den efterfølgende sæson.
Slutspillet
De fire bedst placerede hold i Grundspil 2 kvalificerer sig til Slutspillet. Vinderen af Grundspil 2 vælger
modstander til semifinalen og vælger mellem nr. 3 og 4 i Grundspil 2. De samlede vindere af semifinalerne
mødes i finalen, mens begge tabere får tildelt bronzemedaljer.
Semifinaler og finalen spilles bedst af tre holdkampe. I alle holdkampe i Slutspillet har det bedst placerede
hold i Grundspil 2 hjemmebane i anden og evt. tredje holdkamp. Semifinaler og finaler afvikles hver over en
ca. 10 dages periode, hvor klubberne selv aftaler kampdatoerne. Kan klubberne ikke opnå enighed omkring
kampdatoerne, vil Turneringsgruppen fastsætte disse.
Efter Slutspillet uddeles guld‐ og sølvmedaljer til deltagerne i finalen og bronzemedaljer til taberne af
semifinalekampene. De danske mestre vil desuden modtage DIF’s officielle mesterskabsmedaljer.
Periode (datointerval) for kampene i Slutspillet fastsættes af BTDK’s kalendergruppe med godkendelse af
Bestyrelsen. Dette gælder også eventuelle ændringer af datointervallet, som dog højst kan ændres med 14
dage. Ændringer af datointervallet skal meddeles klubberne med mindst én måneds varsel.
Oprykningsspil 1
Fra Bordtennisligaens Grundspil 1 fortsætter nr. 7‐10 til Oprykningsspil 1.
Fra 1. divisions Grundspil 1 fortsætter nr. 1‐2 til Oprykningsspil 1. Der kan maksimalt deltage to 2.‐hold i
Oprykningsspillet og ikke to hold fra samme klub.
Der overføres ikke indbyrdes resultater fra Grundspil 1. I Oprykningsspillet møder holdene hinanden én gang.
Oprykningsspillets nr. 1 og 2 (oprykningsberettigede hold) rykker op i Bordtennisligaen den efterfølgende
sæson.
Oprykningsspillets nr. 3‐8 er kvalificeret til 1. division den efterfølgende sæson.
Nedrykningsspil 1
Fra 1. divisions Grundspil 1 fortsætter nr. 3‐7 til Nedrykningsspil 1, hvor der tildeles point svarende til
placeringen i Grundspil 1. Nr. 1 fra Grundspil 1 tildeles 6 point, Nr. 2 tildeles 5 point og så fremdeles. I
nedrykningsspillet møder holdene hinanden én gang.
Nedrykningsspillets nr. 1‐2 er kvalificeret til 1. division den efterfølgende sæson. Dog under iagttagelse af §
30 stk. 1
Nedrykningsspillets nr. 3‐10 rykker ned i 2. division den efterfølgende sæson.
Stk. 2: I Bordtennisligaen skal spillerne have spillernavn på bagsiden af spillertrøjerne.
Stk. 3: Dommere
Der vil være en overdommer til stede ved kampe i Bordtennisligaen, som afvikles i samlinger samt ved
semifinale‐ og finalekampe.
Afregning sker gennem BTDK’s Sekretariat, hvorefter udgifterne til dommere fordeles ligeligt mellem de
deltagende klubber i henholdsvis grundspil, semifinaler og finale.
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I semifinale og finalekampe skal overdommeren være neutral og må ikke have et tilhørsforhold til de
deltagende klubber. I øvrige kampe er dette ikke et krav.
§ 34. 2. division for damer
Stk.1: 2. division genindføres fra sæsonen 2022‐2023.
Stk. 2: Der er fri tilmelding til 2. division.
Tilmeldes flere hold end antallet af ledige pladser til 2. division for damer afvikles kvalifikationskampe som
regnes afviklet umiddelbart inden turneringsstart, så der kan bruges spillere, som har repræsenteret andre
klubber under forudsætning af, at enten klubskifte eller B‐licens er på plads inden opstart af
kvalifikationsspillet. Spillerne bliver låst til dette hold, hvis holdet kvalificerer sig og kan derefter ikke
repræsentere andre klubber i sæsonen.
Stk. 3: Ved klubskifte i forbindelse med deltagelse i kvalifikationskampe til 2. division gælder, at disse regnes
som afviklet umiddelbart før turneringsstart. En spiller kan annullere sit klubskifte, hvis holdet ikke
kvalificerer sig.
§ 35. Ligarækker ungdom
Stk. 1: Generelt vedrørende tilmelding og kvalifikation
 Hvis flere end otte hold tilmelder sig til en kreds i Drengeligaen eller Pigeligaen og flere end seks hold til
en kreds i Juniorligaen, vil Turneringsgruppen forhåndsudtage hold på baggrund af ratingtallene for de
fire bedst placerede spillere, som fremgår af klubbernes ansøgning.
Turneringsgruppen afgør, hvor mange hold der forhåndsudtages, dog vil der altid skulle spilles
kvalifikation om minimum én plads i hver kreds, hvis der er flere ansøgninger end der er pladser.
 Ved tilmelding til ligarækker for Ungdom skal de deltagende klubber på forhånd opgive hvilke spillere,
man vil benytte i eventuelle kvalifikationskampe og i den kommende sæson. Andre spillere (lavere ratet)
kan kun benyttes i kvalifikationskampene efter godkendelse af Turneringsgruppen.
 For de klubber, som undgår at spille kvalifikationsspil, skal de 3 højest ratede spillere som dannede
baggrund for forhåndsudtagelsen, spille mindst 1/3 af kampene i grundspillet. Dette gælder også de tre
spillere, som kvalificerer hold til henholdsvis Drengeligaen og Juniorligaen via kvalifikationskampe.
Afholdes ikke kvalifikationskampe, ophører disse spillers forpligtelser i forhold til kravet om antallet af
spillede kampe.
 Hvis en klub ikke efterlever dette, vil Turneringsgruppen idømme klubben en bøde på 2.000 kr. pr. spiller,
som ikke har overholdt dette kriterium, medmindre klubben kan dokumentere, at den pågældende spiller
er stoppet (ingen registrerede kampe på andre hold) eller har været langtidsskadet (her kan
Turneringsgruppen kræve lægeattest).
 Kvalifikationsturneringen for de hold, som ikke forhåndsudtages af Turneringsgruppen, vil normalt blive
afviklet i april/maj og regnes som afviklet i weekenden før turneringsstart i efteråret. I
kvalifikationsturneringen kan kun deltage spillere, som var anmeldt ved tilmelding af holdet.
 Ønsker en deltagende klub at tilmelde/benytte en spiller, som har licens for en anden klub, kan det tillades
uden karantæne. Der skal i givet fald anmodes om klubskifte eller søges om B‐licens på
Bordtennisportalen, inden en eventuel kvalifikationsturnering starter. Datoen for ansøgningen er
afgørende for klubskiftetidspunktet/B‐licensen.
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 Kvalificerer et hold sig til Juniorligaen, Drengeligaen eller Pigeligaen kan de pågældende spillere ikke
repræsentere en anden klub i samme aldersgruppe. De almindelige op‐ og nedrykningsregler mellem
klubbens 1. og 2. hold inden for den pågældende aldersklasse er gældende.
 Ved klubskifte i forbindelse med deltagelse i kvalifikationskampe til ungdomsligaen gælder, at disse regnes
som afviklet umiddelbart før turneringsstart. En spiller kan annullere sit klubskifte, hvis holdet ikke
kvalificerer sig.
 Hvis klubber, der er berettiget til at deltage i næste sæsons ligarækker for ungdom, afmelder deres
deltagelse, bestemmer Turneringsgruppen, hvem der eventuelt skal besætte den/de ledige plads(er).
 Kvalifikationsturneringer til ligarækker for ungdom arrangeres af Turneringsgruppen.
Stk. 2: Juniorligaen afvikles som en dobbeltturnering. Der spilles efter system for 3‐mandshold. I grundspillet
afvikles alle kampe.
Afhængig af antallet af tilmeldte hold opdeles rækken i to geografisk opdelte kredse eller én landsdækkende
række. Turneringsgruppen vil efter udløb af tilmeldingsfristen offentliggøre antallet af kredse.
Afvikles turneringen med én landsdækkende række gælder følgende
De fire bedst placerede hold kvalificerer sig til Slutspillet, som afvikles på en dag. Vinderen af grundspillet
vælger modstander til semifinalen og vælger mellem grundspillets nr. 3 og 4. Vinderne af de to semifinaler
mødes i finalen om guld‐ og sølvmedaljer, mens taberne i de to semifinaler mødes i kampen om
bronzemedaljerne.
Afvikles turneringen med to kredse gælder følgende
De to bedst placerede hold i de to kredse kvalificerer sig til Slutspillet, som afvikles på en dag. Der spilles
semifinale mellem nr. 1 i den ene kreds og nr. 2 i den anden kreds og omvendt. Vinderne af de to semifinaler
mødes i finalen om guld og sølvmedaljer, mens taberne i de to semifinaler mødes i kampen om
bronzemedaljerne.
Kampene i Slutspillet stoppes ved afgørelse. I tilfælde af uafgjort afgøres holdkampen med et Golden Set.
Stk. 3: Drengeligaen afvikles som en dobbeltturnering. Der spilles efter system for 3‐mandshold. I grundspillet
afvikles alle kampe.
Afvikles turneringen med én landsdækkende række gælder følgende
De fire bedst placerede hold kvalificerer sig til Slutspillet, som afvikles på en dag. Vinderen af grundspillet
vælger modstander til semifinalen og vælger mellem grundspillets nr. 3 og 4. Vinderne af de to semifinaler
mødes i finalen om guld‐ og sølvmedaljer, mens taberne i de to semifinaler mødes i kampen om
bronzemedaljerne.
Afvikles turneringen med to kredse gælder følgende
Mellem de tre bedst placerede hold i kreds 1 og kreds 2 afvikles slutspillet over en weekend. Lørdag spiller
kreds 1’s nr. 2 og 3 kvartfinaler mod henholdsvis kreds 2’s nr. 3 og 2. De to kredsvindere placeres i hver sin
semifinale og møder fortrinsvis et hold fra den anden kreds. Vinder begge 3’ere kvartfinalen, spiller disse
mod kredsvinderen fra den anden kreds. Derefter spilles finale‐ og bronzekamp.
Kampe i Slutspillet stoppes ved afgørelse. I tilfælde af uafgjort afgøres holdkampen med et Golden Set.
Stk. 4: Pigeligaen afvikles som en dobbeltturnering. Der spilles efter systemet for tomandshold. I grundspillet
afvikles alle kampe.
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Rækken afvikles som en prøverække og vil være åben for indløsning af B‐licens hele sæsonen, dog må den
spiller, der indtræder på et hold ikke have højere rating end den spiller, der skal erstattes. Efterfølgende kan
spillerne benyttes frit på holdet.
Dame junior‐ og U21‐spillere kan deltage på holdet, hvis de ikke har mere end 1500 i rating ved sæsonstart.
Det vil være tilladt at indsætte en ekstra spiller i doublen.
Turneringen afvikles som 2‐mandshold i samlinger, hvor hvert hold spiller 2‐3 holdkampe pr. dag.
Afhængig af antallet af tilmeldte hold opdeles rækken i to geografisk opdelte kredse eller én landsdækkende
række. Turneringsgruppen vil efter udløb af tilmeldingsfristen offentliggøre antallet af kredse.
Afvikles turneringen med én landsdækkende kreds gælder følgende
De fire bedst placerede hold i grundspillet kvalificerer sig til Slutspillet, som afvikles på en dag. Vinderen af
grundspillet vælger modstander til semifinalen og vælger mellem kredsens nr. 3 og 4. Vinderne af de to
semifinaler mødes i finalen om guld‐ og sølvmedaljer, mens taberne i de to semifinaler mødes i kampen om
bronzemedaljerne. Kampene i Slutspillet stoppes ved afgørelse.
Afvikles turneringen med to kredse gælder følgende
De to bedst placerede hold i de to kredse kvalificerer sig til Slutspillet, som afvikles på en dag. Der spilles
semifinale mellem nr. 1 i den ene kreds mod nr. 2 i den anden kreds og omvendt. Vinderne af de to semifinaler
mødes i finalen om guld‐ og sølvmedaljer, mens taberne i de to semifinaler mødes i kampen om
bronzemedaljerne. Kampene i Slutspillet stoppes ved afgørelse.
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