
Praktiske informationer i forbindelse med afviklingen af DM 
Ungdom 

 

Batkontrol ved DM Ungdom 2016 
Battet vil blive kontrollet af den dommer, der dømmer kampen. Det gælder alle kampe om 

lørdagen og alle kampe om søndagen indtil finalerunderne begynder klokken 14.00. 

 

Ved batkontrol tjekkes: 

 Belægningens lovlighed (ITTF logo og nr. skal være på) 

 Belægningens stand (ingen hakker i kanten over 2 mm, ingen flækker mm.) 

 Belægningens størrelse (+/- 2 mm større eller mindre end battræet) 

 Belægningens tykkelse (max 4,04 mm) 

 Battræets stand (må ikke være flækket) 

 

Dommeren vil, som det er normalt at gøre, benytte sin netmåler til at kontrollere battets 

lovlighed. 

 

Hvis dommeren er i tvivl om battets lovlighed tilkaldes overdommeren, der har den endelige 

afgørelse om hvorvidt battet må benyttes. 

 

Man må ikke efterfølgende spille med et bat, der er blevet kasseret af Overdommeren. Det vil 

medføre diskvalifikation. 

 

Og husk nu jeres reservebat (der selvfølgelig også skal være i orden). Det ville jo være smadder 

ærgerligt, hvis uheldet er ude, at I ikke kunne spille videre. 

 
 

 



 

Spillernes påklædning 

Klubdragt er ikke obligatorisk.  

Indtil opstart af Call Area dvs. søndag klokken 14, hvor finalerne begynder er der ikke krav om, 

at to spillere/par, der spiller mod hinanden skal have forskellige farver trøjer.  

I finalerne er der krav om at to spillere/par, der spiller mod hinanden skal bære forskelligt 

farvede trøjer.  

 

Doubler fra samme klub skal være ens påklædt (spilletrøjer). Det vil sige at den dominerende 

farve skal være ens. Dette gælder fra opstart lørdag og frem til opstart af Call Area søndag kl 

14, hvor finalerne begynder. Doubler fra samme klub, der skal spille finaler skal have ens 

klubtrøje på. 

 

Man skal have sportslig påklædning på. Sportslig påklædning er: spilletrøje, shorts/nederdel, 

strømper og sko, der er beregnet til at spille i. Spillernes påklædning må ikke bringe sporten i 

miskredit. Der må naturligvis ikke spilles i hvide trøjer eller shorts/nederdel. 

 

Ved opstart af Call Area søndag kl. 14 vil spillernes påklædning blive kontrolleret i Call Area.  

 

Call Area  
Til finalerunderne begyndende klokken 14.00 om søndagen opstartes Call Area. 
 

Et Call Area har følgende funktioner: 

 Oplysning om farven på spillernes trøjer 

 Registrering af coach(es) 

 Batkontrol  

 Indsamling af spillernes bat inden kamp 

 Valg af kampbolde 
 

Spillere skal møde tidligst 30 minutter og senest 20 minutter før kampstart i Call Area. Hvis en 

spiller ikke har mulighed for at møde op i Call Area kan spillerens coach gøre det i stedet. 

 

Spillerne, der skal spille finale i double søndag klokken 14.00 skal derfor møde i Call Area 

klokken 13.30. 

 

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os før og under mesterskabet, hvis I har spørgsmål. 

 

Venlig hilsen 

Søren E. Pedersen, Young-sam Ma og Jens Gullberg 

Overdommere 


