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Kapitel 1. Generelt 
 
§ 1. Formål 
Stk. 1: At sikre, at rammerne for Dansk BordTennis Unions (DBTU) turneringer er så fleksible som 
muligt, og at den enkelte spillers individuelle behov til enhver tid prioriteres højere end 
afvikling af turneringen. 
 
Stk. 2: I danmarksturneringen (DT), er International Table Tennis Federations (ITTF) 
bordtennislove, DBTU’s disciplinærbestemmelser samt LARC-listen, som angiver gyldige 
belægninger, vejledende. 
 
Stk. 3: Afviklingen skal ske med størst mulige hensyntagen til den enkelte spiller og fortolkning 
af bestemmelserne sker med dette for øje. 
 
Stk. 4: Den enkelte arrangør af holdkampene kan til enhver tid dispensere fra brug af dele af 
ITTF’s regler for internationale turneringer samt dette reglement, hvis §1 stk. 3 taler herfor. Af 
hensyn til ønsket om en smidig turneringsafvikling, skal eventuelle undtagelser ikke godkendes. 
Den arrangerende klub anses som øverste myndighed i sådanne tilfælde. 
 
Stk. 5: Det er Turneringsudvalgets ansvar at klubledere, trænere og spillere har læst og forstået 
nærværende turneringsreglement. 
 
§ 2. Licens 
Stk. 1: Enhver spiller, der ønsker at deltage i DBTU's holdturnering, skal via egen klub løse licens 
hos DBTU via Bordtennisportalen. 
 
Stk. 2: En spiller kan opnå licens for maksimalt to klubber, A- og B-licens.  
 
Stk. 3: 
a) A-licens giver en spiller ret til deltagelse i DT for sin egen klub. B-licens giver en spiller ret til 
samtidig at deltage på et turneringshold i samme række som A-licensen for en anden klub eller i 
en vilkårlig anden række. 
 
b) A- og B-licens kan løses på et vilkårligt tidspunkt i løbet af sæsonen. Spillerne vil være 
spilleberettiget så snart licensen er løst. 
 
c) Spillere som har A- og B-licens for hold i samme række, må ikke spille på to hold samme dag. 
Skulle denne situation opstå vil §1 stk. 3 træde i kraft, og naturligvis medføre en kampflytning. 
 
Stk. 4: Spillere der kommer direkte fra en udenlandsk klub, kan på et vilkårligt tidspunkt træde 
ind i turneringen. 
 
Stk. 5: Klubber fastsætter i enighed licensafgift og gyldighedsperiode. Donationer på 100 kr. pr. 
mand pr. sæson er velkomne. 
 
Stk. 6: DBTU’s sæson er fra 1. august til 31. juli. 
 
§ 3. Klubskifte 
Stk. 1: DBTU bør underrettes om klubskifte. 
 
§ 4. Spillerkategorier 
Stk. 1: Spillerne inddeles efter alder i følgende kategorier: 
• Ungdomsrækker: U10, U12, U14, U17 
• Senior: U21+ 
 
Der kan spilles i den pågældende årgang gennem hele kalenderåret. Ved årsskiftet rykkes en 
alderskategori op. 
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Som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger (i daglig tale Persondataforordningen) kan ikke kræves 
dokumentation som gør det muligt at identificere en spiller, hvilket eksempelvis medfører at 
dokumentation for alder ikke kan forlanges af DBTU. 
 
§ 5. Ratingliste  
 
Stk. 1: De enkelte spilleres styrkeforhold (klasser) fremgår af ratinglisten, som udarbejdes af 
DBTU. Som følge af Persondataforordningen, skal hver enkelt spiller aktivt meddele om 
ratingtallet skal offentliggøres. Samme forhold er gældende ved offentliggørelse af individuelle 
kampresultater. 
 
Kapitel 2. Spillesystemer 
 
§ 6. Holdopstilling 
 
Stk. 1: Det hold, der står nævnt først i turneringsplanen, skal stå i første kolonne på holdsedlen. 
 
§ 7. Spillesystemer 
 
Stk. 1: Som udgangspunkt aftaler klubberne hvilket spillesystem der benyttes. Taler andre 
forhold mod dette i den givne situation, kan arrangørklubben med henvisning til §1 stk. 3 og 1 
stk.4 frit ændre spillesystemet undervejs i hver enkelt holdkamp. 
 
Stk. 2: DBTU's holdskemaer bør benyttes til notering af resultater. Det anbefales at 
kamprækkefølgen på holdskemaet i videst mulige omfang følges. Ændres spillesystemet jf. stk. 
1, vil det være modstander holdets ansvar at udarbejde det faktiske holdskema. 
 
Stk. 3:  
• Holdkampe kan afvikles som enkeltkampe eller i samlinger. Det er klubbernes ansvar selv at 
aftale afviklingsformen. Dog afvikles kampe i Elitedivisionerne altid mandag kl.19.00 som 
enkeltkampe, hvormed konflikt med eventuelle internationale arrangementer minimeres. 
 
• Arrangørklubben har bemyndigelse til at afgøre hvornår holdkampen stoppes.  
 
Stk. 4: 
• I alle rækker tillades fri opstilling. 
 
Kapitel 3. Danmarksturneringen (DT) 
 
§ 8. Generelle regler 
Stk. 1: Der afvikles DT for U21+ (herre og dame), U17 (mix) samt U14 (herre og dame). 
 
Stk. 3: DT afvikles i følgende rækker: 
Herrer: Elitedivision, 1. division, 2. division og 3. division (øverste rækker én kreds, resten to). 
Damer: Elitedivision og 1. division (hver række i en kreds). 
Ungdom: Mix U17, Herre U14 og Dame U14 (hver række i to kredse). 
 
§ 9. Udlændinge i DT 
Turneringsudvalget ønsker ikke at opstille begrænsninger i forhold til valg af spillere. 
 
§ 10. Brug af spillere 
Stk. 1: Herre seniorspillere må kun deltage på herre seniorhold. Kvindelige spillere kan deltage 
på både dame- og herreseniorhold, dog kun på ét hold af hver kategori på hver licenstype (A og 
B). Ungdomsspillere kan deltage på både ungdoms- og seniorhold. 
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Stk. 2:  Alle spillere må som udgangspunkt kun deltage på ét hold pr. dag. Særlige forhold som 
angivet under §15 stk. 1 medfører dog at en spiller kan deltage på 2 hold pr. dag. 
 
Stk. 3: Der opstilles ingen begrænsninger for en spiller, som i en sæson spiller om et andet 
nationalt senior holdmesterskab for klubhold end det danske. 
 
§ 10. Udskiftning af spillere mellem klubbens hold 
 
Stk. 1: 
a) Hvis en klub opstiller med to eller flere DT-hold i en sæson, kan enhver spiller på et vilkårligt 
tidspunkt frit vælge hvilket hold, han vil spille på i den enkelte holdkamp. 
 
§ 11. Reserveregel 
Denne regel er udgået og erstattes af §10 stk. 1. 
 
§ 12. Fælleshold 
Stk. 1: To eller flere (moder)klubber kan på et hvilket som helst tidspunkt indgå et samarbejde 
om et fælleshold. Fællesholdet kan oprettes for brug i hele sæsonen, eller blot for en enkelt 
holdkamp. 
 
§ 13. Point 
Stk. 1: Vundet holdkamp giver tre point. Ved uafgjort kamp tildeles begge hold et point. I 
tilfælde af tabt kamp, tildeles det tabende hold ét point. Pointsystemet er valgt, således at alle 
spillere går fra en holdkamp med en god oplevelse og får point med hjem. 
 
Stk. 2: Hvis to hold i samme kreds indgår et midlertidigt samarbejde om et fælleshold jf. §12, 
tildeles begge hold point i overensstemmelse med stk. 1. 
 
§ 13. Kampafvikling 
Stk. 1: Kampprogram aftales af klubberne. 
 
Stk. 2: Et holds spillere skal spille i dragter, som de finder behagelige at spille i, og med 
passende hensyntagen til farven på den valgte bold jf. stk. 10. 
 
Stk. 3: Udeblivelse regnes som tabt kamp og vil medføre ét kamppoint. 
 
Udeblivelse medfører ikke sanktioner, da ét kamppoint for tabt kamp vurderes at være en 
rimelig sanktion. 
 
Stk. 4: Arrangørklubben kan på et vilkårligt tidspunkt give dispensation for spillepladsens mål. 
 
Stk. 5: Spillelokalet skal være klar ved kampstart. Udebanehold er forpligtiget til at hjælpe med 
opstilling af borde mv. 
 
Stk. 6: Begrebet ”ulovlig spiller” udgår. Afvikles kampen, vil den være gældende. 
 
Stk. 7: Det anbefales at der spilles bedst af fem sæt i alle holdkampe. Taler andre forhold mod 
dette i den givne situation (eksempelvis tidspres som følge af forhold nævnt under §15 stk. 1), 
kan arrangørklubben med henvisning til §1 stk. 3 og §1 stk.4 frit ændre antallet af sæt undervejs 
i hver enkelt holdkamp. 
 
Stk. 8: Spillepladsen bør minimum have følgende mål (bredde, længde, højde til loft): 7 x 14 x 
3,5 m. Hvis dette ikke er muligt, opstilles bordene på bedst mulige måde. 
 
Stk. 9: Lys: Der skal være lys. 
 



5 
 

Stk. 10: Arrangørklubben bestemmer hvilken bold der skal anvendes til holdkampen. Andre 
farver end hvid og orange tillades. Ved særlige arrangementer tillades brug af floucerende bold 
og UV-belysning. Tilladelse hertil gives af TU på forlangende. Farve på bold oplyses til 
modstanderholdet tidligst 24 timer før kampstart, således at modstanderholdet kan vælge 
korrekt spilledragt i overensstemmelse med stk. 2. 
 
§ 14. Betaling 
Stk. 1: Forslag til deltagergebyr fastsættes af bestyrelsen. Det er dog op til den enkelte klub, at 
vurdere hvor stort gebyret skal være. 
 
§ 15. Flytning af kamp 
Stk. 1: Alle kampflytninger skal godkendes af de respektive klubber. Med henvisning til §1 stk. 1 
og stk. 3, berettiger eksempelvis ferie, fødselsdage, lejrskoleophold, konfirmation og lignende 
private arrangementer til at kræve en kampflytning. 
 
§ 16. Dommere 
Stk. 1: TU fastsætter rammerne for påsætning af dommere i DT, men klubberne afgør selv om 
der skal påsættes dommer i de enkelte kampe. 
 
§ 17. Protester 
Stk. 1: En protest mod spilleforholdene afklares af arrangørholdet før kampstart i 
overensstemmelse med §1 stk. 4. 
 
Stk. 2: Såfremt en spiller eller klub har indvendinger mod en holdkamps forløb, afklares dette 
på lige fod med arrangørklubben, som er øverste myndighed i sådanne situationer. 
 
Stk. 3: Protester kan ikke føres videre til Appeludvalget eller DIF, da disse instanser ikke har den 
fornødne viden til at vurdere de særlige forhold, som gør sig gældende i de enkelte situationer. 
 
§ 18. Arrangørklubbens forpligtelser 
Stk. 1: Den arrangerede klub har pligt til at indtaste individuelle resultater på 
Bordtennisportalen. Pligten til indtastning kan dog overdrages til modstanderholdet. 
 
§ 19. Promovering af kampe 
Stk. 1: Det er til enhver tid TU’s ansvar, at der i lokale medier (lokalaviser mv.) og på de sociale 
medier sker en promovering af holdkampene. Denne promovering indebærer også, at der i 
lokalområdet, senest 2 uger før programsat kamp, ophænges flyers (”cirkusplakater”). TU har 
også ansvar for at nedtage disse igen efter holdkampen. 
 
§ 20. Turneringsafvikling 
Stk. 1:  Hver klub kan deltage med op til tre seniorhold i hver division.  
 
Stk. 2: Alle rækker afvikles som udgangspunkt med otte hold i hver kreds. Se dog §21 
vedrørende eftertilmelding samt §22 og §23 vedrørende op- og nedrykning. 
 
Stk. 3: Alle rækker afvikles som en dobbeltturnering. De fire bedst placerede hold kvalificerer 
sig til semifinalerne, dog under iagttagelse af §21 stk. 2. 
 
§ 21. Eftertilmelding 
Stk. 1: Gennem hele turneringen vil der være mulighed for eftertilmelding af hold. Et nyt hold 
indtræder i turneringen og tildeles kamppoint svarende til de kamppoint et tilsvarende ratet 
hold har samlet i turneringen, på tidspunktet for indtrædelsen. 
 
Stk. 2: Eftertilmeldes et hold, hvor holdets samlede ratingtal overstiger rækkens i øvrigt højest 
ratede hold med mere end 10%, kan det eftertilmeldte hold gøre krav på en direkte placering i 
semifinalen. 
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§ 22. Oprykning 
Stk. 1: 
Fra 3. division rykker grundspillets nr. 1 og 2 i hver kreds op i 2. division. 
Fra 2. division rykker grundspillets nr. 1 i hver kreds op i 1. division. 
Fra 1. division rykker grundspillets nr. 1 og 2 op i Elitedivisionen. 
Oprykning fra LU afgøres alene af LU. 
 
Stk. 2: Såfremt et oprykningsberettiget hold vurderer, at holdets spillemæssige kvaliteter ikke 
modsvarer den højere række, eller at den højere rækkes spillemæssige niveau er for seriøst, kan 
holdet fastholde sin placering i den lavere række. 
 
Stk. 3: Vælger et hold, på trods af mulig oprykning, at fastholde placeringen i den lavere 
række, udvides antallet af hold i den pågældende række den efterfølgende sæson. Når 
antallet af hold i rækken overstiger 15, opdeles rækken i to nye rækker. 
 
§ 23. Nedrykning 
Stk.1: Sidst og næstsidst placerede hold i grundspillet rykker ned i en lavere række. 
 
Stk. 2: Såfremt et nedrykket hold vurderer, at holdets spillemæssige kvaliteter er bedre end i 
den lavere række, kan holdet fastholde sin placering i den højere række. 
 
Stk. 3: Vælger et hold, på trods af mulig nedrykning, at fastholde placeringen i den højere 
række, udvides antallet af hold i den pågældende række den efterfølgende sæson. Når 
antallet af hold i rækken overstiger 15, opdeles rækken i to nye rækker. 
 
Kapitel 4. Sanktioner 
 
§ 30. Instans 
Stk. 1: TU påser at klubberne, som i hver enkelt tilfælde er øverste myndighed, overholder 
reglerne i dette reglement. 
 
Stk. 2: Alle afgørelser skal på forlangende kunne oplyses. 
 
§ 31. Sanktionsmuligheder 
Stk. 1: Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre bøde. Dog skal samtlige hold i den 
pågældende række, hvor forseelsen er begået, være enige herom. 
 
Kapitel 6. Dispensationer 
 
§ 32. Dispensationer 
Stk. 1: Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan klubberne dispensere fra bestemmelserne i 
dette reglement. Se i øvrigt §1 stk. 1, 3 og 4. 
 
Kapitel 7. Ikrafttræden 
 
§ 33. Ikrafttræden 
Stk. 1: Turneringsreglementet træder i kraft d. 1. april, såfremt anden dato ikke udtrykkeligt er 
anført. 
 
Stk. 2: Store dele af dette oplæg til reglement er udarbejdet på baggrund af direkte 
henvendelser og ønsker fra klubber/spillere eller er et udtryk for konsekvenser ved de 
fremsendte forslag. Måske kan du genkende dit forslag? 
 


