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Indledning. 

Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs seniormesterskaber. 

DM senior afvikles 1 gang årligt. Terminen fastsættes af DBTUs kalendergruppe.  

Oftest ligger terminen i første weekend i marts, hvor mange andre lande også afvikler deres nationale 

seniormesterskaber. 

 

. 

§1. Overordnet ansvar. 

DBTUs Eliteudvalg har det overordnede ansvar for udfærdigelsen af koncept for afviklingen af DM senior. 

DBTUs bestyrelse skal godkende konceptet inden det træder i kraft. 

Under stævnet er det overdommeren/overdommerne, der har ansvaret for at stævnet afvikles korrekt. 

DBTUs bestyrelse og DBTUs ELU skal dog hver især udpege en repræsentant, som 

overdommeren/overdommerne kan rådføre sig med i ekstraordinære situationer.  

De udpegede personer skal være til stede under mesterskaberne. 

 

 

§2. Kriterier for deltagelse (spillere) 

Alle deltagende spillere skal være danske statsborgere. Statsborgerskabet skal kunne dokumenteres med 

dansk pas eller andet tilsvarende juridiske gyldigt dokument. 

Alle spillere skal have et gyldigt medlemskab hos en dansk klub under DBTU og en have gyldig spillerlicens 

hos DBTU. 

Kvindelige spillere må ikke deltage i herrerækker, og mandlige spillere må ikke deltage i damerækker 

 

 

§3. Ansøgning og udvælgelse af DM-arrangør. 

DBTUs bestyrelse fastsætter retningslinjer for ansøgningsprocedure om at blive DM-arrangør.  

DBTUs bestyrelse modtager ansøgninger og udvælger den årlige DM-arrangør.  

Typisk en DBTU-klub. Det er muligt at lave flerårige aftaler. 

 

DM arrangøren skal, som udgangspunkt, findes 2 år før mesterskabet.  

DBTUs bestyrelse og arrangøren indgår en aftale som fordeler ansvar, kompetence og økonomi for 

selve mesterskabet. 

 

 

§4. Rækker. 
Ved DM senior afvikles følgende 5 rækker:  

 

 Hr. single              Dame single 

 Hr. double   Dame double 

 Mix-double 
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§5. Spilledage. 

Fredag afvikles kvalifikationsturneringen. Start tidligst kl. 16.00. 

Lørdag afvikles alle 1/16, 1/8 og kvartfinaler i alle rækker. 

Søndag afvikles alle semifinaler og finaler i alle rækker. 

 

 

§6 Deltagerbetaling. 
DBTUs bestyrelse fastsætter inden 1. september i den pågældende sæson prisen for deltagelse i 

Senior DM. Startgebyret skal fremgå af DBTUs takstblad. Betaling skal ske sammen med 

tilmeldingen via bordtennisportalen. 

Deltagerbetaling tilfalder DBTU til dækning af udgifter til dommere mv.  

 

 

§7 Dommere og overdommere.  
DBTUs dommerudvalg påsætter de ansvarlige overdommere.  

DBTUs dommerudvalg udvælger og udpeger de dommere, der skal bruges ved senior DM.    

Overdommerne påsætter dommere til alle kampe under senior DM. 

DBTU dækker udgifter til dommere og overdommere efter aftale med DBTUs dommerudvalg. 

DBTUs dommerudvalg laver informationsskrivelse omkring regler, procedure mv. omkring 

lodtrækning, batkontrol, spilledragt mv. 

 

 

§ 8 Stævneindbydelse og program.  

Arrangøren har pligt til at udarbejde indbydelse/stævneplakat med praktiske oplysninger.  

Indbydelsen skal sendes til DBTUs sekretariat og offentliggøres dels på dbtu.dk og på arrangørens 

hjemmeside senest 4 uger inden seneste tilmeldingsfrist til senior DM. 

 

Arrangøren udfærdiger et officielt – elektronisk – program, som offentliggøres på såvel dbtu.dk 

som på den arrangerende klubs hjemmeside senest 7 dage inden turneringsstart. 

 

 

§9 Spille- og opvarmningshal 

 Der skal være både spillehal og opvarmningshal i samme halkompleks.  

I spillehallen skal der være tilskuerpladser til min. 400 tilskuere. 

 Gulvarealet i spillehallen skal være min. 21 x 42 m. Dette giver plads til 9 borde (3 x 3). 

 Loftshøjden skal være min. 5 meter. 

 Bordopstillingen skal indrettes med 3 borde på tværs i 3 rækker og gange mellem hver 

række. 

 Banerne skal være 7 x 14 m. 

 Der skal være mindst 800 lux i hallen 

 Spillepladserne/banerne skal monteres med ITTF-godkendt gulv. 
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§10 Spillesystemer: 

Hovedturnering (lørdag og søndag): 

Alle rækker afvikles som cup-turnering såfremt deltagerantallet i en række er under eller højest  

32 spillere/32 par. Tilmeldes 33 eller flere spillere/par til en række afvikles en 

kvalifikationsturnering. 

 

Kvalifikationsturneringen (fredag) 

16 spillere seedes til hovedturneringen. Alle øvrige deltager i kvalifikationsspillet.  

Kvalifikationen afvikles i indledende puljer á 3(4) spillere, hvorfra vinderne går videre til 

hovedturneringen. Se dog mere under §16 -Lodtrækning og seedning. Puljerne dannes efter 

modificeret Snake-systemet, hvor spillernes ranglisteplacering er udgangspunktet. Datoen for den 

ratingliste, der laves lodtrækning på baggrund af skal fremgå af indbydelsen.  

I kvalifikationspuljerne tages der klubhensyn. 

Doubler og mix-doubler afvikles efter cup-systemet. 

 

I puljerne og i hovedturneringen i single spilles bedst af 7 sæt.  

Double og mix-double spilles bedst af 5 sæt. 

 

 

§11 Forudsætninger: 

 DBTUs ELU kan sætte loft på deltagerantallet. Dette skal fremgå af indbydelsen og 

ratingtallet afgør hvem der kan spillere, hvis der tilmeldes flere. 

Max. antal deltagere er 72 herrer og 40 damer.  

 Ratingtallet afgør hvem der kan spille, hvis der tilmeldes flere spillere end de ovenfor 

nævnte. 

 Spilletid: Fredag: 16:00 – 22:00, lørdag: 09:00 – 19:00, søndag: 09:30 – 16:30 

 Bordopsætning fra starten: 9 (3 x 3),  

 Lørdag kl. 14.00-14.30 ændres bordopstillingen, så der kun er 4 borde i hallen. 

 En spiller, der deltager i alle 3 rækker, kan lørdag få 9 kampe. 

 Kvartfinalerne i single afvikles med 2 hr. kampe og 2 dame kampe af gangen. 

 Semifinalerne i single afvikles med 1 hr. kampe og 1 dame kamp af gangen. 
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§12 Materiel: 

Hovedhallen 

 

ITTF godkendt gulv  

9 borde 

11 net 

20 dommerborde 

20 tælletavler 

20 håndklædebokse 

Bander – 300 bande meter 

144 bolde 

 

Opvarmingshallen: 

 

6 borde 

6 net 

Bander – 130 bande meter 

 

 

 

DM arrangøren (klubben) bestiller gennem 

DBTU det nødvendige materiel hos Stiga. 

Bestillingen bør ske senest 2 måneder inden 

senior DMs afvikling. 

 

 

§13 Stævneafvikling 
 

For at sikre en så professionel stævneafvikling som muligt skal nedenstående krav opfyldes: 

 

 Alle spillere skal enten spille med rygnummer eller have navnetryk på spilletrøjen.  

 Der skal være en speaker, der annoncerer alle kampe. 

 Medaljeoverrækkelse skal foregå hurtigt og festligt.  

Der skal benyttes præmieskammel samt evt. projektør til at følge spillerne ind. 

 Der opfordres til at arrangørerne laver publikumskonkurrencer. 

 Der skal etableres en spillerlounge med frugt, vand og f.eks. også et TV. 

 Der skal etableres dommerlounge med kaffe, the, vand, frugt mv. 

 Der skal være mulighed for at arrangere VIP tilskuerpladser til både lokale sponsorer og 

DBTU’s sponsorer. 

 Der skal være en presselounge + 3 VIP pladser til pressen i hallen. 

 Bag medaljeskamlen skal DBTU’s sponsortavle anvendes. Ligesom Dannebrog skal hænge 

central bag medaljeskamlen. 

 

 

§14 Præmier og præmieoverrækkelse 
 

Vinderne modtager DIF mesterskabsmedalje samt DBTU’s guldmedalje.  

Derudover uddeles sølvmedalje samt bronzemedalje til de to tabende spillere fra semifinalerne. 

Disse medaljer er alle DBTU medaljer og betales af DBTU. 

Alle medaljetagere modtagere en buket blomster, som stævnearrangøren er ansvarlig for. 

 

Alle medaljetagere skal møde frem til præmieoverrækkelsen. 

Medaljetagerne skal være iklædt idrætstøj.  

Overtrædelse af dette medfører en af DBTUs bestyrelse fastsat bøde. 
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§15 Seedning og lodtrækning mv: 

 

Hr. single: 
Der trækkes manuelt lod inden stævnet blandt de 16 der seedes direkte til hovedturneringen.  

DBTUs sekretariat står for lodtrækningen. Lodtrækningen foretages 2-5 dage før turneringsstart. 

Er der mulighed for det, så sendes lodtrækningen via live stream.  

 

DBTUs eliteudvalg og DBTUs landstræner seeder i samråd nr. 1 til nr. 8. Nr. 9 til nr. 16 seedes via 

DBTUs ratingliste. 

Ved seedning af nr. 1 til nr. 8 inddrages spillernes internationale resultater. 

 

I hr. single afvikles kvalifikationsturnering fredag. Kvalifikationsturneringen afvikles efter 

snakesystemet, hvor der tages klubhensyn. Seedningen til snakesystemet følger DBTUs ratingliste 

pr. 21 februar 2019. 

 

Et eksempel på snake/”slangen” ved 23 spillere (der kan være 4 mands puljer også) 

 
Pulje 1 pulje 2 pulje 3 pulje 4 pulje 5 pulje 6 pulje 7 

Seedet 1 Seedet 2 Seedet 3 Seedet 4 Seedet 5 Seedet 6 Seedet 7 

Seedet 14 Seedet 13 Seedet 12 Seedet 11 Seedet 10 Seedet 9 Seedet 8 

Seedet 15 Seedet 16 Seedet 17 Seedet 18 Seedet 19 Seedet 20 Seedet 21 

     Seedet 23 Seedet 22 

 

Spiller 1-7 =     1. seedningslag,   Spiller 8-14 =   2. seedningslag,   

Spiller 15-21 = 3. seedningslag,   Spiller 22-23 = 4. seedningslag 
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Ved klubsammenfald i puljerne, flyttes spilleren fra det laveste seedningslag, tilbage i slangen (til 

puljen med lavere nummer) og bytter plads med spilleren fra samme seedningslag i den pulje. 

Såfremt der også er spiller fra den samme klub der, eller det er lige ved skiftet fra et seedningslag til 

det næste – flytter man frem i slangen i stedet for.  

Hvis der er en fra samme klub i både puljen tilbage og frem i slangen, byttes med spilleren fra 

samme seedningslag to puljer tilbage i slangen. 

 

Når puljerne er færdigspillet, er vinderne af puljerne klar til videre spil. Hvis der er flere end 16 

spillere (puljer) – findes de 16 således: 

 

Ved 17 puljer: 

Nr. 1-15 er klar til hovedturneringen og vinderne af pulje 16 og 17 spiller om den sidste plads. 

 

Ved 18 puljer: 

Nr. 1-14 er klar til hovedturneringen og de øvrige vindere mødes således: 

 

Vinderne af pulje 15 og 18 mødes 

Vinderne af pulje 16 og 17 mødes   - Og så fremdeles. 

 

Ved færre en 16 puljer går der lucky loosers videre. Der trækkes manuelt lod blandt alle toerne.  

 

 

Når de 16 der skal videre til hovedturneringen er fundet, trækkes manuelt lod fredag aften, hvor de 

spillere der er gået videre selv trækker et navn fra puljen med de øverste 16 i. Der tages ikke 

klubhensyn. Vær opmærksom på at evt. Lucky loosers altid møder de højst seedede, så dette skal 

der tages hensyn til, når der trækkes lod manuelt. 

 

Dame single: 

Der seedes 4, 8 eller 16 spillere afhængigt af antal tilmeldte. 

5-8 deltagere = 4 seedede. 9-16 deltagere = 4 seedede. 17-32 deltagere = 8 seedede. 

33 eller flere deltagere = 16 seedede. 

Der trækkes manuelt lod inden stævnet blandt de seedede. 

DBTUs sekretariat står for lodtrækningen. Lodtrækningen foretages 2-5 dage før turneringsstart. 

Er der mulighed for det, så sendes lodtrækningen via live stream.  

 

DBTUs eliteudvalg og DBTUs landstræner seeder i samråd det antal spillere, som reglerne 

forskriver dog max 8 spillere. Til seedningen inddrages spillernes internationale resultater.  

Ikke seedede spillere placeres via manuel lodtrækning i hallen om fredagen. Der tages ikke 

klubhensyn.   

 

Doubler og Mix-doubler: 

Der seedes max. 49% af de deltagende par, dog min. 4 par. Seedningen laves ud fra ratinglisten, 

hvor det er spillernes samlede ratingtal, der afgør seedningsrækkefølgen. Lodtrækningen foretages 

på TTC. Der tages klubhensyn. 
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Tidspunkter for lodtrækning: 
Lodtrækningen til hr. single kvalifikationen laves senest 60 min. inden rækken starter. 

Lodtrækning til øvrige rækker laves og offentliggøres fredag senest kl. 20.00. 

 

§ 16 Tidsplan: 
DBTU udpeger 1-2 stævneansvarlige som laver stævnets endelige tids- og spilleplan. 

 

Se bilag 1 fra DM 2017, som kan bruges som vejledning. 

 

§17 Spillerækkefølge i kvalifikationspuljerne: 
Puljer med 3 spillere: 

1. kamp: Seedet 2 mod seedet 3. 

2. kamp: Seedet 1 mod taberen af kamp 1. 

3. kamp: Seedet 1 mod vinderen af kamp 1. 

 

Puljer med 4 spillere: 

Kamp 1: Seedet 2 mod seedet 4. 

Kamp 2: Seedet 1 mod seedet 3 

Kamp 3: Seedet 2 mod seedet 3 

Kamp 4: Seedet 1 mod seedet 4 

Kamp 5: Seedet 3 mod seedet 4 

Kamp 6: Seedet 1 mod seedet 2 

 

§18 Afbud. 
Bliver en tilmeldt spillere forhindret i at deltage i DM senior, så skal afbud gives til DBTUs 

sekretariat hurtigst muligt. Hvis der meldes afbud så tæt på starten af Senior DM, at DBTUs 

sekretariat ikke kan nå at modtage afbuddet, bedes afbuddet meddelt direkte til DBTUs Eliteudvalg 

eller arrangøren af Senior DM. 

Udeblivelse uden afbud medfører en bøde fastsat af DBTUs bestyrelse. 

 

§19 Øvrigt 
DM arrangøren opfordres til at kontakte DBTU’s udviklingskonsulenter for at iværksætte 

forskellige arrangementer op til DM.  

 

For at tiltrække tilskuere kan der iværksættes en række aktiviteter, bl.a. disse kan være: 

 

 at tilbyde øvrige klubber at lave klubture. 

 Sideløbende turneringer for skoler, lokale klubber mv. 

 

§20 Dispensationer. 
Hvis ekstraordinære forhold gør sig gældende, kan DBTUs Eliteudvalg dispensere fra 

bestemmelserne i dette koncept.  

 

 

§21 Ikrafttræden.  
Dette koncept træder i kraft d. 21. januar 2019, og skal anvendes ved DM senior i marts 2019. 
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Bilag 1: 

 

DM senior 2017 (Tidsplan)  

 

Fredag. 

16.00: Kvalifikation Herresingle: Pulje 10-15: spiller 2 møder spiller 3  

16.45: Kvalifikation Herresingle: Pulje 1-9: spiller 2 møder spiller 3  

17.30: Kvalifikation Herresingle: Pulje 10-15: spiller 1 møder taberen af kamp 1  

18.15: Kvalifikation Herresingle: Pulje 1-9: spiller 1 møder taberen af kamp 1 

19.00: Kvalifikation Herresingle: Pulje 10-15: spiller 1 møder vinderen af kamp 1  

19.45: Kvalifikation Herresingle: Pulje 1-9: spiller 1 vinderen af kamp 1  

20.30: Lodtrækning til hovedturnering i Herresingle  

 

Lørdag. 

09.00 - 09.45: 3 x 1/16 Damesingle  

09.45 - 10.15: 8 x 1/16 Herredouble  

10.15 - 10.45: 4 x 1/4 Damedouble  

10.45 - 11.15: 8 x 1/8 Herredouble  

11.15 - 12.00: 5 x 1/16 Herresingle + 3 x 1/8 Damesingle  

12.00 - 12.45: 6 x 1/16 Herresingle + 2 x 1/8 Damesingle  

12.45 - 13.30: 5 x 1/16 Herresingle + 3 x 1/8 Damesingle  

13.30 - 14.00: 6 x 1/8 Mixed double  

14.00 - 14.30: Pause - omstilling til 4 borde  

14.30 - 15.15: 4 x 1/8 Herresingle  

15.15 - 16.00: 4 x 1/8 Herresingle  

16.00 - 16.30: 4 x 1/4 Herredouble  

16.30 - 17.00: 4 x 1/4 Mixed double  

17.00 - 17.45: 2 x 1/4 Herresingle + 2 x 1/4 Damesingle  

17.45 - 18.30: 2 x 1/4 Herresingle + 2 x 1/4 Damesingle 

 

Søndag.  

09.00 - 09.30: 2 x 1/2 Mixed double  

09.30 - 10.00: 1 x 1/2 Damedouble + 1 x 1/2 Herredouble  

10.00 - 10.30: 1 x 1/2 Damedouble + 1 x 1/2 Herredouble  

10.30 - 11.15: 1 x 1/2 Damesingle + 1 x 1/2 Herresingle  

11.15 - 12.00: 1 x 1/2 Damesingle + 1 x 1/2 Herresingle  

12.00 - 12.30: Pause  

12.30 - 16.15: Finalestævne - (kampene forventes afviklet i følgende rækkefølge og går i gang 

umiddelbart efter hinanden)  

1. Finale: Damedouble.  

2. Finale: Herredouble  

3. Finale: Mixed double   

4. Finale: Damesingle   

5. Finale: Herresingle. 

Ca. kl. 16.15: Præmieoverrækkelse alle rækker (lige efter herresingle finalen er afsluttet) 
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