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BTDK koncept for Kids Masters 2023 

 

Indledning  

Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af BTDKs Kids Masters. 
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Kapitel 1: Generelt 

§ 1: Overordnet ansvar  

BTDK har det overordnede ansvar for afviklingen af BTDKs Kids Masters. 

 

§ 2: BTDKs stævne- og ratingreglement  

BTDKs stævne- og ratingreglement gælder for afviklingen af Kids Masters, medmindre bestemmelserne i 

reglementet udtrykkeligt er fraveget eller suppleret i dette koncept. 

 

§ 3: Rækker  

Ved Kids Masters afvikles følgende 3 singlerækker: 

- Kids Master 1 - drenge 

- Kids Masters 2 - drenge 

- Kids Masters - piger 

 

§ 4: Deltagerantal  

Rækkerne ved Kids Masters afvikles med følgende deltager antal: 

Række  Deltagere 

Kids Masters 1 - drenge 32 

Kids Masters 2 - drenge 32 – dog efter antal tilmeldte. 

Kids Masters - Piger 10-20 deltagere 

 

 

§ 5: Deltagerbetaling 

 BTDK fastsætter prisen for deltagelse i Kids Masters. Betaling skal ske sammen med tilmeldingen.  
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Kapitel 2: Kvalifikation og tilmelding 

§ 6: Udtagelse/Invitation til Kids Masters 

 

Stk. 1: Til Kids Masters 1 og 2 drenge inviteres alle yngre drenge med minimum 900 rating på  

             udtagelsesdagen. Ligeledes inviteres alle puslinge drenge med minimum 850 i rating.              

             De bedste yngre drenge deltager formentlig I BTDKs Youth Master. Deltagerne i Kids Master 1 er 

             de 32 efterfølgende spillere. Dog således at puslingespillere selv kan vælge om de ønsker at spille 

             Kids Masters 1 eller 2. Der er mulighed for at klubberne kan ansøge om deltagelse af spillere, som  

             ikke er med under ovenstående kriterier. 

Stk. 2: Til Kids Masters Piger inviteres Piger, yngre piger og puslinge piger, der ikke er inviteret til 

             BTDKs Youth Masters. Der inviteres kun spillere, der har mere rating end starttallet. 

             Der er mulighed for at klubberne kan ansøge om deltages af spillere, som ikke er med under  

             ovenstående kriterier. 

Stk. 3: Der kan kun forhåndsudtages spillere, der på udtagelsesdagen har spillet mindst 8 kampe, der tæller  

             med til BTDKs ratingliste i den pågældende sæson. En klub kan søge BTDKs om dispensation fra  

             reglen, hvis sportslige hensyn taler herfor. 

Stk. 4: Der udtages efter BTDKs ratingliste pr. 9. december 2022. 

Stk. 5: Navnene på de udtagne/inviterede spillere samt reserver offentliggøres på BTDKs hjemmeside. 

 

Vejledning: 

Til stk. 1: Alle spillere, der har licens i en dansk klub, kan deltage i Kids Masters. Dvs., at både danske og 

udenlandske spillere med licens i en dansk klub er omfattet af reglerne. 

Til stk. 2: Hvis to spillere har samme ratingtal, er det den spiller, der har spillet flest kampe, som tæller med 

på ratinglisten, i den pågældende sæson, som skal udtages først. Hvis der fortsat er lighed, afgøres 

rækkefølgen af spillerne ved lodtrækning, som foretages af BTDK. 

Til stk. 4: Ansøgning om dispensation skal være BTDK i hænde senest en uge før udtagelsesdatoen. Det vil 

det sige senest fredag den 2. december 2022. Alle ansøgninger om dispensation skal sendes pr. mail til 

lhsloth@bordtennisdanmark.dk 

 

§ 7: Tilmelding og framelding 

Stk. 1: Både udtagne spillere og reserver til Kids Masters, skal tilmelde sig til Kids Masters til BTDK via 

bordtennisportalen senest 2 uger efter offentliggørelsen af listen over forhåndsudtagne og reserver. 

Stk. 2: Hvis en eller flere udtagne spillere ikke tilmelder sig, går pladserne til den eller de første spillere på 

reservelisten. 

mailto:lhsloth@bordtennisdanmark.dk
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Kapitel 3: Afvikling 

 

§ 8: Program  

Stk. 1: Arrangøren har pligt til at udarbejde et program med praktiske oplysninger forud for Kids Masters. 

Stk. 2: Programmet skal sendes til BTDKs sekretariat og offentliggøres på BTDKs hjemmeside senest en uge 

inden starten af Kids Masters. 

 

Vejledning:  

Til stk. 1: Programmet skal indeholde de tidspunkter, hvor spillerne skal spille og være pointtællere, og de 

vigtigste regler og informationer om stævnets afvikling. Lodtrækningen til rækkerne foretages torsdagen 

lige op til turneringen. Lodtrækningen skal offentliggøres samme dag på BTDKs hjemmeside. 

 

§ 9: Spillesystem 

Stk. 1: Kids Masters drenge 1 og 2 afvikles over 3 runder. 

            1. runde. 32 spillere – 4 indledende puljer med 8 spillere i hver – alle mod alle – afvikles lørdag. 

            2. runde. 1,2,3,4 og 5 fra indledende puljer = 20 spillere placeres i 4 A-mellempuljer med 5 spillere. 

            Disse mellempuljer afvikles søndag formiddag. 

            Nr. 6,7 og 8 fra de indledende puljer = 12 spillere placeres i 2 B-mellempuljer med 6 spillere i hver. 

            Disse puljer afvikles søndag formiddag. 

            3. runde. De 4 vindere af A-mellempuljerne mødes i Slutpulje 1. 

                             De 4 2ere fra A-mellempuljerne mødes i Slutpulje 2. 

                             De 4 3ere fra A-mellempuljerne mødes i Slutpulje 3. 

                             De 4 4ere fra A-mellempuljerne mødes i Slutpulje 4. 

                             De 4 5ere fra A-mellempuljerne mødes i Slutpulje 5. 

                             1+ 2 fra de 2 B-mellempuljer spiller B-slutpulje 1 – indbyrdes kampoverføres.  

                             3 + 4 fra de 2 B-mellempuljer spiller B-slutpulje 2 – indbyrdes kampoverføres. 

                             5 + 6 fra de 2 B-mellempuljer spiller B-slutpulje 3 – indbyrdes kampoverføres. 

 

Stk. 2: Alle kampe spilles bedst af 5 sæt. 

 

Stk. 3: Indledende puljer afsluttes med kampe, hvor de højest seedede spillere i puljen mødes indbyrdes. 

 

 

Stk. 4: Kids Masters Piger afvikles, afhængigt af antal deltagere, enten som en stor pulje, eller 2-3 store 

puljer. Det skal tilstræbes at alle spillere i løbet af turneringen får 10-14 kampe. 
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Vejledning: 

Alle kampe tæller med til ratinglisten, også kampe som ikke er afviklet, jf. BTDKs ratingrelement. 

Rækkefølgen i de indledende puljer og i hele rækken afgøres efter reglerne i BTDKs stævne- og 

ratingreglement: 

 

1. Vundet kamp giver 2 matchpoint, det gælder også kamp vundet på w.o. Tabt kamp giver 1 matchpoint. 

Hvis en spiller afbryder en igangværende kamp, betragtes denne kamp som tabt med 3-0 og 11-5 pr. sæt, 

og den tabende spiller får 1 matchpoint. Hvis en spiller slet ikke stiller op i en kamp, får han 0 matchpoint. 

2. Hvis 2 eller flere spillere ender på samme antal matchpoint, afgøres den indbyrdes placering ved 

udelukkende at sammenregne matchpoint mellem disse spillere.  

3. Hvis det indbyrdes matchpointtal mellem berørte spillere stadig er lige, beregnes den indbyrdes 

sætkvotient (vundne sæt divideret med tabte sæt).  

4. Hvis den indbyrdes sætkvotient mellem de berørte spillere er lige, beregnes den indbyrdes boldkvotient 

(vundne bolde divideret med tabte bolde). 

 5. Så snart en placering eller flere kan bestemmes ud fra punkt 2-4, fjernes den eller de spillere. De øvrige 

spilleres placering beregnes på ny fra punkt 2.  

6. Hvis den ovenstående beregning ikke kan afgøre to eller flere spilleres placering, trækkes der lod. Denne 

lodtrækning foretages af stævneafviklingsprogrammet TTC.  

 

§ 10: Præmier 

Der uddeles placeringspræmier til alle spillere (leveres af BTDK). 

 

§ 11: Resultatformidling  

Arrangøren har pligt til på alle spilledage at eksportere resultater fra TTC fra dagens kampe til BTDK. 

 

Kapitel 4: Dispensationer 

§ 12: Dispensationer  

Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan BTDK dispensere fra bestemmelserne vedr. Kids Masters i dette 
koncept. 

 

Kapitel 5: Ikrafttræden  

§ 13: Ikrafttræden  

Dette koncept er gældende for Kids Master 2023. 


