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Kapitel 1. Generelt
§ 1. Formål
Stk. 1: At fastsætte rammerne for Dansk BordTennis Unions (DBTU) turneringer.
Stk. 2: I danmarksturneringen (DT), gælder som udgangspunkt International Table Tennis
Federations (ITTF) bordtennislove og regler for internationale turneringer, DBTU’s
disciplinærbestemmelser samt vejledning for overdommere.
Stk. 3: Afviklingen skal ske på bedste sportslige måde og fortolkning af bestemmelserne sker
med dette for øje.
Stk. 4: Der henvises i øvrigt til de pågældende regler og bestemmelser andetsteds i dette
reglement.
Stk. 5: For deltagelse i DT henvises generelt til direktiv fra bestyrelsen ”Krav til uddannede
trænere i DT-klubber”.
§ 2. Licens
Stk. 1: Enhver spiller, der ønsker at deltage i DBTU's og lokalunionernes officielle aktiviteter,
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 stævner og i DT for sin egen klub. B-licens giver en
spiller ret til samtidig at deltage på et turneringshold for en anden klub.
b) B-licens skal løses for spillere, som deltager på et hold i en anden klub, end hvor spilleren har
sin A-licens. B-licens kan kun løses ved accept fra begge klubber via Bordtennisportalen under
menupunktet Klubadministration.
Ønsker en spiller B-licens, skal denne løses senest d. 31. maj. Dato for ansøgning på
Bordtennisportalen afgørende for gyldigheden af B-licensen.
Dette gælder dog ikke for kvalifikationsturneringen til 1. division damer.
c) Det er ikke muligt at søge B-licens til en spiller, som har A-licens i en klub som opstiller i
samme række. B-licens kan benyttes på ungdomshold og damehold.
d) Der kan ikke søges B-licens til en overbygningsklub.
e) Ved accept af B-licens fraskriver A-licens klubben sig rettigheden til at benytte den
pågældende spiller i samme række hvor B-licensen forudsættes anvendt.
Stk. 4:
a) Spillere, som tidligere har repræsenteret klubben i DT, og som ikke siden har repræsenteret
andre klubber i Danmark, kan løse licens på et hvilket som helst tidspunkt for den klub de senest
repræsenterede.
Spillere, som ikke har haft licens i indeværende eller foregående sæson og som ønsker at
repræsentere en anden klub i DT end den de sidst repræsenterede, skal oplyses skriftligt til
sekretariatet senest den 31. maj, for at være spilleberettiget fra sæsonstart, eller inden 30.
september for at være spilleberettiget i anden halvdel af turneringen.
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b) Spillere der kommer direkte fra en udenlandsk klub og ikke tidligere har haft licens i
Danmark, regnes som et klubskifte, og behandles således efter de samme regler, som ved
klubskifte mellem danske klubber, dog skal den udenlandske spillers oprindelige klub ikke
godkende klubskiftet, kun spilleren.
c) Nye udenlandske spilleres licens må ikke oprettes via Bordtennisportalen. Licensen skal
oprettes via DBTU’s sekretariat, og der kræves en underskrift eller en bekræftende mail fra den
pågældende spiller. Dette gælder dog ikke for licensfornyelser.
d) Spillere som har været inaktive, i både Danmark og udlandet, i mindst tre på hinanden
følgende sæsoner og ikke har tegnet licens i perioden, regnes som nye spillere, og kan klubskifte
og indgå på et DT-hold på et hvert tidspunkt uden karantæne. Dog under iagttagelse af § 10a
stk. 1c.
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter licensafgift og gyldighedsperiode.
Stk. 6: DBTU’s sæson er fra 1. august til 31. juli.
§ 3. Klubskifte
Stk. 1: DBTU skal altid underrettes om klubskifte.
Stk. 2: Klubskifte (A-licens) sker ved anmodning og accept fra de respektive klubber via
Bordtennisportalen under menupunktet Klubadministration. Dato for ansøgningen er afgørende
for klubskiftetidspunktet.
Stk. 3: Vedrørende karantæne gælder følgende:
a) Klubskifte for en spiller, der ønsker at deltage i DT uden karantæne, skal ske senest d. 31.
maj.
b) Spillere, der skifter klub senest d. 30. september, har karantæne frem til 1. turneringshalvdel
er færdigspillet. Ved klubskifte efter denne dato er der ikke adgang til DT i indeværende sæson.
Hver spiller kan kun repræsentere én klub pr. sæson på henholdsvis A- og B-licens.
c) Ved klubskifte i forbindelse med deltagelse i kvalifikationskampe til ungdoms-DT og 1. division
for damer gælder, at disse regnes som afviklet umiddelbart før turneringsstart. En spiller kan
annullere sit klubskifte, såfremt holdet ikke kvalificerer sig.
§ 4. Spillerkategorier
Stk. 1: Spillerne inddeles efter alder i følgende kategorier:
• Puslinge: Født 2009 og senere
• Yngre Pige/Drenge: 2007 og 2008
• Pige/Drenge: 2005 og 2006
• Junior: 2002, 2003 og 2004
• U21: 1998, 1999, 2000 og 2001
• Senior: 2001 og tidligere
Dokumentation for alder kan forlanges af DBTU eller lokalunion.
§ 5. Ratingliste
Stk. 1: De enkelte spilleres styrkeforhold (klasser) fremgår af ratinglisten, som udarbejdes af
DBTU. Øvrige oplysninger om rating fremgår af det selvstændige stævne- og ratingreglement.
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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: Kun spillesystemer godkendt af DBTU til den pågældende række/kvalifikationsturnering
kan benyttes til officielle kampe.
Stk. 2: DBTU's holdskemaer skal benyttes til notering af resultater. Kamprækkefølgen på
holdskemaet skal følges.
Stk. 3:
• I alle rækker, med undtagelse af Elitedivisionen 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, således at en runde i eksempelvis 2. division afvikles som to
samlinger hver bestående af fire hold.
• I alle rækker, med undtagelse af Pige Ungdomsdivisionen, drengedivisionen samt 1. division for
damer, stoppes holdkampe ved afgørelse. I Pige Ungdomsdivisionens og drengedivisionens
grundspil samt 1. division for damer, spilles fuldt ud.
• I tilfælde af uafgjort (kampscore) afgøres holdkampen i et Golden Set. Holdkaptajnerne skiftes
til at fravælge en af de tidligere spillede kampe fra holdskemaet. Dette fortsætter til én kamp
står tilbage. Denne sidste kamp afgøres i ét sæt. Det hold som i kampprogrammet er angivet
som hjemmehold fravælger altid først. Golden set er ikke pointgivende til ratinglisten.
Stk. 4:
• I Elitedivisionen for Herrer samt 1. division for herrer spilles 4-mands hold. Der spilles på to
borde. 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.
o Såfremt to eller flere spillere har samme ratingtal på kampdagen, kan frit vælges hvilken
spiller der låses. Dette skal oplyses til modstanderholdet før kampsedlen skrives.
o Opstilles med tre spillere regnes A4/B4 som lavest ratede spiller.
• For deltagelse i Elitedivisionen for herrer kræves et minimum ratingtal på 2000 point. Grænsen
er gældende for ordinære spillere og reserver.
1. A1 mod B2
2. A3 mod B4
3. A2 mod B1
4. A4 mod B3
5. A1 mod B1
6. A2 mod B2
7. A3 mod B3
8. A4 mod B4
9. Golden Set
I Elitedivision og 1. division for Herrer indlægges en pause på 10 minutter efter 4. kamp.
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• I 2. og 3. division for Herrer samt i ungdomsdivisionerne for Herrer spilles efter svensk system.
Der spilles på to borde.
1. 1. Double
2. 2. Double
3. A1 mod B1
4. A2 mod B2
5. A3 mod B3
6. A4 mod B4
7. A1 mod B2
8. A2 mod B1
9. A3 mod B4
10. A4 mod B3
11. A1 mod B4
12. A3 mod B2
13. A2 mod B3
14. A4 mod B1
15. Golden Set
• I Elitedivisionen for Damer samt i 1. division for Damer spilles efter systemet for tre personers
hold. For holdkampe, der afvikles i samlinger, spilles efter arrangørens anvisning på ét eller to
borde. Øvrige holdkampe spilles på to borde.
1. A1 mod B1
2. A2 mod B2
3. A3 mod B3
4. A2 mod B1
5. A1 mod B3
6. A3 mod B2
7. Double
8. A2 mod B3
9. A3 mod B1
10. A1 mod B2
11. Golden Set
• I Pige Ungdomsdivisionen spilles efter spillesystemet for to mands hold. Der spilles efter
arrangørens anvisning på et eller to borde. Holdkampene spilles fuldt ud. I slutspillet stoppes
holdkampene ved afgørelse.
1. A1 mod
2. A2 mod
3. Double
4. A1 mod
5. A2 mod

B1
B2
B2
B1

Kapitel 3. Danmarksturneringen (DT)
§ 8. Generelle regler
Stk. 1: Der afvikles DT for Herrer, Damer, Herre Junior, Drenge og Pige Ungdom.
Stk. 2: Vedrørende Veteran DT henvises til Veteranudvalgets reglement.

5

Stk. 3: DT afvikles i følgende rækker:
Herrer:
• Elitedivision
• 1. division
• 2. division, kreds
• 2. division, kreds
• 3. division, kreds
• 3. division, kreds

1
2
1
2

Damer:
• Elitedivision
• 1. division
Ungdom:
• Herre Junior, kreds 1
• Herre Junior, kreds 2
• Drenge, kreds 1
• Drenge, kreds 2
• Pige Ungdom, kreds 1
• Pige Ungdom, kreds 2
§ 9. Udlændinge i DT
På hvert hold i Senior-DT og ungdoms-DT må der kun deltage én ikke-EU-borger pr. kamp. Ved
EU-borgere forstås i denne forbindelse alle med statsborgerskab i et EU-land eller i et land, der
har en associeringsaftale med EU om arbejdskraftens frie bevægelighed.
§ 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. Veteranspillere kan
deltage på både veteran og seniorhold. Ungdomsspillere kan deltage på både ungdoms- og
seniorhold. Ungdomsspillere kan kun deltage i én aldersklasse i ungdomsrækkerne.
Stk. 2: Alle spillere må kun deltage på ét hold pr. dag.
Stk. 3: En spiller, som i en sæson spiller om et andet nationalt senior holdmesterskab for
klubhold end det danske, kan ikke deltage i Elitedivisionerne (Dette gælder dog kun lande
underlagt ETTU).
Stk. 4: Hvis en spiller i elitedivisionerne, efter at have startet i DT, påbegynder spil i et andet
lands øverste række jævnfør stk. 3, tabes de kampe, der efterfølgende spilles i elitedivisionerne
med vedkommende med maksimumcifre jævnfør §13 stk. 8.
Stk. 5: Den faktiske spilledato er afgørende for op- og nedrykninger samt brug af spillere.
Stk. 6:
• Opstilling af holdets spillere til doubler er valgfri uanset spillesystem.
• Hver spiller kan kun deltage i én double. Der kan ikke indsættes en ekstra spiller i doublen.
• Hvis en spiller trækker sig i en holdkamp, kan denne ikke senere indgå i den samme holdkamp
igen.
• I Ungdomsdivisionerne samt på damehold kan der til hver holdkamp maksimalt benyttes to
spillere på B-licens.
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§ 10a. Udskiftning af spillere mellem klubbens hold
Stk. 1:
a) Når en spiller er noteret for mere end 7 kampe på et eller flere højere rangerende hold, kan
spilleren ikke efterfølgende rykkes ned på et lavere rangerende DT-hold.
b) Opnår en spiller på et seniorhold betydelig fremgang på ratinglisten i første turneringshalvdel,
kan denne spiller ”ombyttes” med en låst spiller (jf. stk a) på et højere rangerende hold,
såfremt spilleren fra det lavere rangerede hold har flere point end den spiller som erstattes. Den
ombyttede spiller kan efterfølgende ikke rykkes ned på et lavere rangerende DT-hold.
Ombytningen tillades udført én gang pr. hold og en spiller kan kun indgå i en ombytning én gang.
TU skal i hvert enkelt tilfælde godkende ombytningen.
c) I medaljespillet og kvalifikationskampe kan kun benyttes spillere, som forinden har spillet
mindst det antal holdkampe, som svarer til en tredjedel 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 1. division for damer.
d) Særligt for deltagelse i dameslutspil kan kun benyttes spillere, som forinden i damerækkerne
har spillet mindst det antal holdkampe, som svarer til en tredjedel af holdkampene i
damerækkernes grundspil.
Stk. 3: Spillere i Drengedivisionen kan benyttes som reserve i Juniordivisionen i henhold til §
10b. Spilleren vil efter 3. kamp være låst på juniorholdet, og kan ikke efterfølgende spille på
holdet i Drengedivisionen.
Stk. 4: Spillere, der deltager i en af grundspillets sidste fire holdkampe på et hold i sæsonen,
kan ikke efterfølgende spille for et lavere rangeret hold (reserver som er brugt i henhold til §
10b er dog undtaget).
Stk. 5:
• Ved udskiftning mellem klubbens hold må en spiller kun rykkes et hold ned. Den nedrykkede
spiller må først benyttes på det lavere hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra, har spillet
uden ham. Spiller det hold, som spilleren skal rykkes ned på også uden ham, kan han
efterfølgende rykke yderligere et hold ned.
• Ingen spiller kan i samme sæson rykke mere end i alt to hold ned regnet fra det højst
rangerede hold, hvor spilleren har deltaget som ordinær spiller.
Stk. 6:
• I et holds første holdkamp i en ny sæson må ikke benyttes spillere, der allerede har spillet på
andre hold. Spillere, der må spille i to kategorier, må dog gerne benyttes i begge holds første
holdkampe.
• Hvis et hold mangler en spiller, skal den manglende spiller placeres som følger:
o Elitedivision samt 1. division for Herrer: Pladserne A4/B4 skal ikke benyttes.
o Elitedivision samt 1. division for Damer: Pladserne A3/B3 skal ikke benyttes.
o Svensk system: Pladserne A4/B4 skal ikke benyttes.
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§ 10b. Reserveregel
Stk. 1: En spiller kan kun benyttes som reserve for en spiller, der i forvejen har spillet som
ordinær spiller på det hold, hvorpå reserven anvendes.
I Juniordivisionen tillades dog brug af reserver i første runde bestående af anmeldte spillere fra
Drengedivisionsholdet under betingelse af, at reserverne i Drengedivisionen er lavere ratet end
de spillere de erstatter i Juniordivisionen.
På tilsvarende vis tillades brug af reserver i første runde i Drengedivisionen bestående af ikke
anmeldte spillere (typisk fra LU), under betingelse af at reserverne er lavere ratet end de
spillere de erstatter i Drengedivisionen.
Stk. 2: Som reserve på et hold kan klubben benytte:
1. en spiller fra et af klubbens lavere rangerende hold eller
2. en spiller, der ikke i forvejen har spillet på hold i den pågældende sæson.
Spilleren efter punkt 1 kan rykkes tilbage på sit ordinære hold straks, dog tidligst dagen efter, at
vedkommende har spillet som reserve på det højere rangerende hold.
Spilleren efter punkt 2 kan benyttes på et lavere rangerende hold straks, dog tidligst dagen
efter, at vedkommende har spillet som reserve på det højere rangerende hold.
Den erstattede spiller må ikke benyttes på lavere rangerende hold, og det skal altid anføres i det
elektroniske holdskema på klubportalen, når en spiller har været benyttet som reserve. Det skal
ligeledes fremgå, hvem reserven erstatter
Stk. 3: I løbet af en sæson kan en spiller kun fungere som reserve i to holdkampe. Spillere, der
må spille i to kategorier, kan dog fungere som reserve i to holdkampe i begge kategorier.
§ 11. Fælleshold
Stk. 1: To eller flere (moder)klubber kan ansøge TU om overbygningshold i herre og dameseniorog ungdomsrækkerne. Ved indgåelse i et overbygningssamarbejde, opstiller alle moderklubber i
DT-senior som overbygningshold. Hver moderklub kan kun deltage i ét overbygningssamarbejde i
henholdsvis senior og ungdom.
For at spille på overbygningshold kræves ikke klubskifte eller B-licens. De almindelige regler for
op- og nedrykning imellem holdene og brug af spillere, er også gældende for overbygningshold.
Stk. 2: Spillere fra moderklubberne kan bruges på overbygningshold og rykkes tilbage til
moderklubberne igen under iagttagelse af §10a og §10b.
Stk. 3: For at opnå tilladelse til overbygningshold kræves, at klubberne har et naturligt
geografisk tilhørsforhold til hinanden samt at træning og udvikling af spillere foregår i et fælles
og koordineret miljø. Dokumentation for ovenstående, kan på forlangende kræves. Ansøgning
sendes til DBTU’s sekretariat senest d. 31. maj.
Ansøgningen skal indeholde en klar beskrivelse af fordelingen af holdene i tilfælde af
samarbejdets ophør. Aftalen skal godkendes af TU.
Eksisterende overbygningsklubber skal senest d. 1. juni meddele sekretariatet, hvorvidt
samarbejdet fortsætter, ophører eller der sker ændringer i sammensætningen/samarbejdet.
§ 12. Point
Stk. 1: Vundet holdkamp giver tre point. Ved uafgjort kamp tildeles begge hold ét point og
yderligere ét point til vinderen af Golden Set.
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Ved turneringens afslutning er det hold, der har flest point, vinder. I tilfælde af, at to eller flere
hold står lige, afgøres placeringen efter følgende prioritering (kun de involverede hold
betragtes):
1. Flest point i indbyrdes holdkampe.
2. Bedste kampscore i indbyrdes holdkampe (kvotient vundne/tabte holdkampe).
3. Bedste sætscore i indbyrdes holdkampe (kvotient vundne/tabte sæt).
Er stillingen stadig lige mellem hold, som skal deltage i medaljespil og kvalifikationskampe samt
det videre grundspil i anden turneringshalvdel spilles en omkamp mellem de involverede hold.
Lodtrækning foretages af TU vedrørende afvikling af kampen(e).
§ 13. Kampafvikling
Stk. 1: Kampprogram fastsættes af TU. Arrangementet påhviler den arrangerende klub og er for
dennes regning.
Stk. 2: Et holds spillere skal spille i ensfarvede klubtrøjer med klublogo og ensfarvede
shorts/nederdel. Der er fremover ikke krav om, at farven på klubtrøjen skal adskille sig fra
modstanderholdets farve på klubtrøjen.
Stk. 3: I Elitedivisionerne skal spillerne have spillernavn på bagsiden af spillertrøjerne.
Stk. 4: Udeblivelse i Elitedivisionen og 1. division medfører, at holdet trækkes helt ud af DT og
alle spillede kampe nulstilles.
Udeblivelse i øvrige rækker: Hvis et hold udebliver fra en holdkamp, mistes retten til
medaljespil, kvalifikationskampe og oprykning. Udeblivelse fra to holdkampe medfører, at
holdet trækkes helt ud af DT, og alle spillede kampe nulstilles. Dette gælder, uanset om der er
meldt afbud i forbindelse med udeblivelsen. Udeblivelse fra to holdkampe samme dag tæller dog
kun som én udeblivelse.
Udebliver eller sender et hold afbud til en udekamp i 1. turneringshalvdel, skal kampen i 2.
turneringshalvdel spilles på udebane. Gælder dog ikke ved samlinger.
Ved udeblivelse i en holdkamp, skal klubbens lavest rangerede hold trækkes den pågældende
dag. I forbindelse med udeblivelse, skal opmærksomheden særligt henledes til §10, §10a og
§10b.
I tilfælde af udeblivelse, skal TU, Sekretariatet, modstanderklubben samt arrangørklubben
orienteres senest 24 timer før planlagt kampstart. Overholdes dette ikke, vil der være tale om
udeblivelse uden afbud.
Stk. 5: TU kan give dispensation for spillepladsens mål efter forudgående skriftlig anmodning fra
en klub.
Stk. 6: Spillelokalet skal være klar senest en time før den fastsatte spilletid.
Stk. 7: Hvis et hold ikke er mødt frem til tiden, kan modstanderne forlange at vinde uden kamp.
Et hold anses ikke for at være mødt frem før flere end 50 % af holdets spillere er til stede. Hver
af spillerne skal være klar, når dennes første kamp står for tur. 4-mandshold skal minimum stille
med tre spillere og 3-mandshold og 2-mandshold skal minimum stille med to spillere, ellers taber
holdet kampen med maksimumcifre.
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Stk. 8: Ved brug af ulovlig spiller og ulovlig opstilling taber holdet med maksimumcifre. Alle
kampe angives til 0-3 for det taberdømte hold, og dette resultat indgår som tællende kampe i
den samlede stilling, på toplisten og ratinglisten.
Ulovligt anvendte spilleres kampe er ikke kvalificerende i forhold til medaljespil og
kvalifikationskampe.
Stk. 9: Der spilles bedst af fem sæt i alle holdkampe.
Stk. 10: Spillepladsen skal minimum have følgende mål (bredde, længde, højde til loft):
Elitedivision for herrer: 7 x 14 x 3,5 m.
Øvrige rækker: 5 x 10 x 2,5 m
Stk. 11: Lys: Der skal mindst være 400 lux over hele spillepladsen.
Stk. 12: Alle holdkampe i medaljeslutspillet i semi- og finaler i Elitedivisionen for herrer skal
afvikles på ITTF godkendt bordtennisgulv.
Stk. 13: I alle rækker i Danmarksturneringen spilles der med 3 *** ITTF godkendte plastikbolde.
Stk. 14: Ved samlinger, har begge hold i samlingens anden holdkamp ret til en pause på 1 time
mellem første og anden holdkamp. Pausen regnes fra sidst spillede bold i første holdkamp, for
det hold som påberåber sig 1 times pause.
§ 14. Betaling
Stk. 1: Deltagergebyr fastsættes af bestyrelsen.
§ 15. Flytning af kamp
Stk. 1: Alle kampflytninger skal godkendes af TU/sekretariatet. Overholdes dette ikke, medfører
det tabt kamp. Gebyr for kampflytninger indbetales til sekretariatet jævnfør det til enhver tid
gældende takstblad.
Stk. 2: Holdkampe vil ikke kunne flyttes, medmindre der på forhånd mellem de to klubber er
aftalt en dato for den nye kamp. Kamprækkefølgen kan ikke ændres.
Stk. 3: Anmodning om kampflytning skal fremsendes til sekretariatet senest 1 hverdag, dog
senest 24 timer før den oprindelige kampdato (den nye kampdato, hvis kampen rykkes frem). For
kampe i Elitedivisionen for Herrer dog senest 5 hverdage før kampen skal spilles (af hensyn til
dommerpåsætning).
Stk. 4: 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 afvikles i perioden efter den forrige samling og før efterfølgende samling.
Stk. 5: Der kan ikke flyttes holdkampe fra første halvsæson til anden halvsæson.
Stk. 6: De sidste to holdkampe for et hold kan ikke flyttes.
Stk. 7: TU skal flytte en programsat DT-kamp i Elitedivision og 1. division for Herrer samt
Damer, hvis den kolliderer med et højere prioriteret arrangement, jævnfør den af bestyrelsen
fastsatte og til enhver tid gældende Prioriteringsliste. Begæring herom skal fremsendes til
DBTU’s Turneringsudvalg og de implicerede klubber senest 3 dage efter udtagelsen, dog senest
14 dage før den fastsatte kampdato – og kun nationale udtagelser er omfattet.
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Kampflytning jævnfør Prioriteringslisten medfører kun ret til at kræve kampen flyttet. Øvrige
betingelser i forbindelse med kampflytninger er stadig gældende.
Stk. 8: Ansvar for anmodning om kampflytning, uanset årsag, påhviler til enhver tid klubberne.
Anmodningen, som fremsendes til sekretariatet, skal indeholde accept fra modstanderklubben.
Såfremt kampflytningen sker med henvisning til Prioriteringslisten, og klubberne ikke nå til
enighed om en ny kampdato, vil TU fastsætte den nye kampdato og om nødvendigt på neutral
bane.
Stk. 9: Ønsker en arrangørklub én eller flere af deres kampe i en samling flyttet, afholdes
samlingen som udgangspunkt uændret hos arrangørklubben.
Stk. 10: I tilfælde af kampflytninger ved samlinger har det hold, der står nævnt først i
turneringsplanen hjemmebane.
§ 16. Dommere
Stk. 1: TU fastsætter rammerne for påsætning af dommere i DT.
Stk. 2:
• DBTU’s dommerkoordinator(er) udpeger uddannede dommere til Elitedivisionerne.
• I øvrige holdkampe har den arrangerende klub pligt til at stille bladvendere (tæller kun,
dømmer ikke). Ved samlinger stiller hvert hold med én bladvender.
• TU kan udpege dommere til enhver holdkamp.
• DBTU’s dommerkoordinator(er) udpeger uddannet overdommer til slutspillet for Ungdom og
kvalifikationskampene til elitedivisionerne.
§ 17. Protester
Stk. 1: En protest mod spilleforholdene (de fysiske rammer) skal nedlægges skriftligt før
holdkampens begyndelse. Enhver kamp skal færdigspilles. Protesten sendes på mail til
sekretariatet umiddelbart efter kampen. Hvis en klub eller en spiller nægter at spille videre,
taber det pågældende hold med maksimumcifre mm. svarende til ulovlig opstilling, selv om der
efterfølgende må gives medhold i protesten.
Stk. 2: Såfremt en spiller eller klub har indvendinger mod en holdkamps forløb, skal der inden
tre dage efter kampens afvikling indgives skriftlig protest til Sekretariatet.
Stk. 3: Alle protester skal ledsages af et protestgebyr jævnfør gældende takstblad. Uden
betaling behandles protesten ikke. Protestgebyr indbetales til DBTU’s konto i Danske Bank (reg:
3409 og konto: 3429080169).
Såfremt Klager får medhold i protesten, tilbagebetales gebyret.
§ 18. Arrangørklubbens forpligtelser
Stk. 1: Den arrangerede klub har pligt til at indtaste individuelle resultater på
Bordtennisportalen hurtigt muligt efter kampen og senest samme dag kl. 23.59. Ved manglende
resultatindtastning inden fristens udløb idømmes klubben en bøde jævnfør DBTU’s takstblad, der
er vedhæftet som bilag til reglementet.
Stk. 2: Klubber har en indsigelsesfrist på tre dage efter indtastningsfristen, hvorefter resultatet
er bindende. Dette er også gældende i forhold til påsætning af reserver. Det bemærkes, at
forkert påsætning af reserver, kan have stor betydning for reservernes spilleberettigelse i lavere
rækker.

11

§ 19. Trækning af hold
Stk. 1: Før den 1. juni: Såfremt klubber, der er berettiget til at deltage i næste sæsons DT,
afmelder deres deltagelse gives den/de ledige pladser til hold fra kvalifikationskampen(e) til den
pågældende division under forudsætning af, at afmeldelsen er sket inden den af TU fastsatte
frist. Hvis der herefter stadig er ledige pladser, afgør TU om og hvorledes disse skal besættes. I
sådanne tilfælde kan tvangsoprykninger blive aktuelt.
Efter den 1. juni: Såfremt en klub må trække et hold, skal den trække sit/sine lavest rangerende
hold i den pågældende aldersklasse, og klubben kan ikke rykke op i den kommende sæson i
samme række.
Stk. 2:
• Holdtrækning efter den 1. juni medfører, at klubben idømmes en bøde.
• Holdtrækning medfører, at holdet trækkes helt ud af DT og alle spillede kampe nulstilles.
§ 19a. Konkurs
Hvis en forening erklæres konkurs, udtræder klubbens hold automatisk af de løbende
turneringer. Såfremt foreningen rekonstrueres, indtræder den rekonstruerede forenings hold på
laveste turneringsniveau i forbundets turneringer. Hvis en forening kommer under tvangsakkord,
nedrykkes samtlige af klubbens hold et turneringsniveau. Forbundets bestyrelse kan dog i
ekstraordinære tilfælde i stedet ikende klubbens hold tab af mindst 10 points. Samme regler
gælder, såfremt selskaber eller andre juridiske enheder, som er nærtstående med foreningen,
går konkurs eller kommer under tvangsakkord.
§ 20. Turneringsafvikling
Stk. 1:
a) Hver klub kan højst deltage med ét seniorhold i hver division.
I ungdomsdivisionerne kan hver klub deltage med op til to hold i hver division og i samme kreds.
I divisioner som ikke er landsdækkende indplaceres holdene efter geografiske hensyn.
b) Såfremt en klub deltager med to hold i samme kreds, mødes disse hold i første runde i hver
turneringshalvdel.
Stk. 2: Alle rækker afvikles med 8 hold i hver kreds. Juniordivisionen dog med op til 6 hold i
hver kreds.
Stk. 3: Elitedivisionen for Herrer og 1. division afvikles som en kombineret turnering.
Generelt:
I første turneringshalvdel afvikles grundspillet i Elitedivisionen og 1. division.
I anden turneringshalvdel fortsætter holdene til henholdsvis slutspillet, oprykningsspillet,
nedrykningsspillet og medaljespillet (semifinaler og finale).
Grundspil:
I grundspillet møder holdene hinanden én gang. Hvert hold bliver, tildelt tre eller fire kampe på
hjemmebane. De fire øverst placerede hold ved turneringsafslutningen forrige sæson tildeles fire
hjemmekampe i grundspillet.
Slutspil:
Fra Elitedivisionens grundspil fortsætter nr. 1-6 til slutspillet, hvortil indbyrdes resultater
(kamppoint) fra grundspillet overføres. I slutspillet møder holdene hinanden én gang. Hvert hold
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bliver tildelt to eller tre kampe på hjemmebane, dog under hensyntagen til antallet af tildelte
hjemmekampe i grundspillet.
Alle hold i slutspillet er direkte kvalificeret til Elitedivisionen den efterfølgende sæson.
Medaljespillet:
De fire bedst placerede hold i slutspillet kvalificerer sig til medaljespillet. Vinderen af slutspillet
vælger modstander til semifinalen og vælger mellem slutspillets nr. 3 og 4. 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 medaljespillet har det
bedst placerede hold i slutspillet hjemmebane i anden og evt. tredje kamp. Semifinaler og
finaler afvikles hver over en ca. 10 dages periode som fastsættes af DBTU’s kalendergruppe,
hvor klubberne selv aftaler kampdatoerne. Kan klubberne ikke opnå enighed omkring
kampdatoerne, vil TU fastsætte disse.
Efter medaljespillet uddeles guld- og sølvmedaljer til deltagerne i finalen og bronzemedaljer til
taberne af semifinalekampene.
Periode (datointerval) for kampene i medaljespillet fastsættes af DBTU’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 Elitedivisionens grundspil fortsætter nr. 7-8 til oprykningsspillet.
Fra 1. divisions grundspil fortsætter nr. 1-4 til oprykningsspillet. Der kan maksimalt deltage to 2.
hold i oprykningsspillet og ikke to hold fra samme klub.
Der overføres ikke indbyrdes resultater fra grundspillet. I oprykningsspillet møder holdene
hinanden to gange.
Oprykningsspillets nr. 1 og 2 rykker op i Elitedivisionen den efterfølgende sæson.
Oprykningsspillets nr. 3-6 er kvalificeret til 1. division den efterfølgende sæson.
Nedrykningsspil:
Fra 1. divisions grundspil fortsætter nr. 5-8 til nedrykningsspillet, hvortil indbyrdes resultater
(kamppoint) fra grundspillet overføres. I nedrykningsspillet møder holdene hinanden to gange.
Nedrykningsspillets nr. 1-2 er kvalificeret til 1. division den efterfølgende sæson.
Nedrykningsspillets nr. 3-4 rykker ned i 2. division den efterfølgende sæson.
Stk. 4: Elitedivisionen for Damer afvikles som en dobbeltturnering. De fire bedst placerede hold
kvalificerer sig til et medaljespil. Vinderen af grundspillet vælger modstander til semifinalen og
vælger mellem grundspillets nr. 3 og 4. De samlede vindere af semifinalerne mødes i finalen,
mens begge tabere får tildelt bronzemedaljer.
Semifinaler og finalen spilles bedst af tre kampe. Det bedst placerede hold i grundspillet har
hjemmebane i anden og eventuelt tredje holdkamp. Efter medaljespillet uddeles guld- og
sølvmedaljer til deltagerne i finalen og bronzemedaljer til taberne af semifinalekampene.
Semifinaler og finaler afvikles hver over en ca. 10 dages periode som fastsættes af DBTU’s
kalendergruppe, hvor klubberne selv aftaler kampdatoerne. Kan klubberne ikke opnå enighed
omkring kampdatoerne, vil TU fastsætte disse.
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Periode (datointerval) for kampene i medaljespillet fastsættes af DBTU’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.
Det dårligst placerede hold i grundspillet rykker ned i 1. division, mens det næst dårligst
placerede hold i grundspillet spiller en kvalifikationskamp mod det næstbedst placerede
oprykningsberettigede hold fra 1. division om deltagelse i næste sæsons Elitedivision for Damer.
Op- og nedrykningsspillet afvikles på 1. divisionsholdets hjemmebane og stoppes ved afgørelse.
Vinderen af denne kamp spiller i Elitedivisionen i næste sæson. Op – og nedrykningsspillet
afvikles når grundspillet er færdigspillet i begge dame rækker.
Stk. 5: Øvrige seniorrækker afvikles som en dobbeltturnering. I alle seniorrækker, med
undtagelse af elitedivisionerne samt 1. div herrer, uddeles en pokal til kredsvinderne, og i
ungdomsrækkerne uddeles 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.
Kvalifikationskampe afvikles i henhold til § 21 stk. 7-11.
Stk. 6: Herre Junior afvikles som en dobbeltturnering. Afhængig af antallet af tilmeldte hold
opdeles rækken i to geografisk opdelte kredse eller én landsdækkende række. TU 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 et medaljespil, 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 et medaljespil, 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 medaljespillet stoppes ved afgørelse. I tilfælde af uafgjort afgøres holdkampen med
et Golden Set.
Stk. 7: Drenge afvikles som en dobbeltturnering. Mellem de tre bedst placerede hold i kreds 1 og
kreds 2 afvikles et medaljespil i 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 medaljespillet stoppes ved afgørelse. I tilfælde af uafgjort afgøres holdkampen med et
Golden Set.
Stk. 8: Pige Ungdomsdivisionen afvikles som en dobbeltturnering og 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.
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Damejuniorspillere 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. TU vil efter udløb af tilmeldingsfristen offentliggøre antallet af kredse.
Afvikles turneringen med én landsdækkende række gælder følgende:
I første turneringshalvdel mødes holdene én gang.
I anden turneringshalvdel opdeles rækken i en slutspilskreds A bestående af hold fra den øverste
halvdel af den indledende række samt en slutspilskreds B bestående af hold fra den nederste
halvdel af den indledende række. I anden turneringshalvdel mødes holdene i henholdsvis kreds A
og B hinanden to gange.
De fire bedst placerede hold i slutspildskreds A kvalificerer sig til et medaljespil, som afvikles på
en dag. Vinderen af slutspildskreds A 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.
Afvikles turneringen med to kredse gælder følgende:
De to bedst placerede hold i de to kredse kvalificerer sig til et medaljespil, 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 medaljespillet stoppes ved
afgørelse.
§ 21. Kvalifikation, op- og nedrykning
Stk. 1: To hold fra samme klub kan ikke passere hinanden ved op- og nedrykninger i DT og til og
fra DT. 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. 2: 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 §20 stk. 1a.
Stk. 3: Hold, der er sluttet på en nedrykningsplads, kan ikke deltage i kvalifikationskampe om
plads i en højere række. Dette gælder dog ikke, hvis et hold undgår nedrykning som følge af
andre holds tvangsnedrykning jf. stk. 2.
Stk. 4: Kvalifikationskampe stoppes ved afgørelse. I tilfælde af uafgjort (kampscore) afgøres
kampen med et Golden Set.
Stk. 5: I kvalifikationskampe til en højere række bruges det spille- og pointsystem, som er
gældende i den højere række. I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold er forskellen
mellem vundne og tabte enkeltkampe i indbyrdes kamp(e) afgørende. Er to eller flere hold
stadig lige, tælles sæt i denne (disse) indbyrdes kamp(e). Giver dette heller ingen afgørelse,
tælles bolde i denne (disse) indbyrdes kamp(e). Giver dette heller ingen afgørelse, spilles en
omkamp.
Stk. 6: Ønsker en klub ikke at anvende en resultatmæssig berettiget oprykning, trækkes det
pågældende hold helt ud af DT.
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Ønsker en klub ikke at spille en resultatmæssig berettiget kvalifikationskamp, tilbydes
muligheden for kvalifikation til de(t) næste oprykningsberettigede hold i rækken.
Stk. 7:
1. division for Herrer afvikles som en kombineret turnering med Elitedivisionen bestående af én
kreds med 8 hold.
Turneringsafvikling samt kvalifikation til Elitedivisionen og nedrykning til 2. division fremgår af
§20 stk. 3.
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.
Stk. 8:
2. division for Herrer afvikles med to kredse, hver bestående af 8 hold.
Oprykning til 1. division: For de to første oprykningsberettigede hold fra hver kreds spilles en
kvalifikationskamp. Bedst placerede hold i kreds 1 møder næstbedst placerede fra kreds 2 og
omvendt. I begge kampe gælder at bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebane i
kvalifikationskampen. Vinderen af de to kvalifikationskampe rykker op i 1. division.
Nedrykning til 3. division: Grundspillets nr. 7-8 rykker ned i 3. division.
Stk. 9:
3. division for Herrer afvikles med to kredse, hver bestående af 8 hold.
Oprykning til 2. division: De to bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker direkte op i 2.
division.
Nedrykning til lokalunioner: Grundspillets nr. 7-8 i hver kreds, rykker ned i lokalunionerne.
Oprykning fra lokalunionernes turneringer:
To hold fra Jysk BordTennis Union (JBTU), to fra Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU), et fra
Fyns BordTennis Union (FBTU) og et fra Bornholms BordTennis Union (BBTU) er
oprykningsberettiget til 3. division.
Det første oprykningsberettigede hold i JBTU’s og ØBTU’s holdturnering kvalificerer sig direkte
til 3. division.
De resterende hold afvikler kvalifikationskampe som følger:
 Ved deltagelse af 4 hold spilles to kvalkampe. Kampprogrammet afgøres ved lodtrækning.
Vinderne af de to kampe kvalificerer sig til 3. division.
 Ved deltagelse af 3 hold afvikles kvalkampene 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.
Indstiller lokalunionerne kun fire eller færre hold, afvikles kvalkampene ikke, og de pågældende
hold vil være direkte kvalificeret til 3. division.
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Eventuelt overskydende pladser, besættes med hold som indstilles af lokalunionerne. Er der
flere indstillede hold end ledige pladser, afvikles der oprykningsspil om de sidste ledige pladser.
Afviklingsform for oprykningspillet bestemmes af TU når antallet af indstillede hold foreligger.
Stk. 10:
1. division, damer:
Bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker direkte op i Elitedivisionen. Næstbedst
placerede oprykningsberettigede hold spiller en kvalifikationskamp mod grundspillets nr. 7 fra
Elitedivisionen om deltagelse i næste sæsons Elitedivision for Damer.
Nr. 7 og 8 rykker ud af 1.division, men kan dog deltage i kvalifikationsturneringen til 1. division i
den kommende sæson. Kvalifikation til 1. division for damer regnes som afviklet umiddelbart
inden turneringsstart, således at 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 i 1. division for damer.
Stk. 11:
Ungdom:
• Hvis flere end otte hold tilmelder sig til en kreds i Drengedivisionen eller Pige
Ungdomsdivisionen og flere end seks hold til en kreds i Juniordivisionen vil TU forhåndsudtage
hold på baggrund af ratingtallene for de fire bedst placerede spillere, som fremgår af klubbernes
ansøgning.
TU afgør, hvor mange hold der forhåndsudtages, dog vil der altid skulle spilles kvalifikation om
minimum en plads i hver kreds såfremt der er flere ansøgninger end der er pladser.
For de klubber, som undgår at spille kvalifikationsspil, skal de 4 bedst placerede spillere som
dannede baggrund for forhåndsudtagelsen mindst spille 1/3 af kampene i grundspillet. Dette
gælder også de fire spillere, som kvalificerer hold til henholdsvis drenge og juniorrækkerne via
kvalifikationskampe.
Såfremt en klub ikke efterlever dette, vil TU 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 TU kræve lægeattest)
• Ved tilmelding til DT for Ungdom skal de deltagende klubber på forhånd opgive hvilke spillere,
man vil benytte i eventuelle kvalifikationskampe og i den kommende sæson. Andre spillere kan
kun benyttes i kvalifikationskampene efter godkendelse af TU.
• Kvalifikationsturneringen for de hold, som ikke forhåndsudtages af TU, vil normalt blive
afviklet i april/maj og regnes som afviklet i weekenden før turneringsstart i efteråret.
• 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 indsendes klubskifte eller B-licensblanket
til sekretariatet, inden en eventuel kvalifikationsturnering starter. Datoen for modtagelse i
sekretariatet er afgørende for klubskiftetidspunktet.
• Kvalificerer et hold sig til DT for Herre Junior, Pige Ungdom eller Drenge 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.
• Hvis klubber, der er berettiget til at deltage i næste sæsons DT for Herre Junior, Drenge eller
Pige Ungdom afmelder deres deltagelse, bestemmer TU, hvem der eventuelt skal besætte
den/de ledige plads(er).
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Stk. 12:
• Kvalifikationsturneringer i og til DT for Senior og Ungdom arrangeres af TU.
Kapitel 4. Sanktioner
§ 30. Instans
Stk. 1: TU påser, at reglerne i dette reglement overholdes.
Stk. 2: Alle afgørelser skal foreligge hurtigst muligt, efter at den sanktionskrævende begivenhed
har fundet sted.
Stk. 3: Alle afgørelser skal være skriftlige og skal være ledsaget af en begrundelse.
Stk. 4: Alle afgørelser skal være ledsaget af en klagevejledning.
Stk. 5: Alle afgørelser kan inden 10 dage appelleres til appeludvalget.
Stk. 6: TU kan tage sager om overtrædelse af reglementet op på egen hånd. Behandlingen
kan også ske på baggrund af en henvendelse til udvalget. Sådanne henvendelser rettes til
sekretariatet, som sørger for videreformidling.
Stk. 7: Afgørelser skal som udgangspunkt foreligge inden 10 dage efter, at udvalget er blevet
gjort bekendt med en klages sagsakter. Konkrete omstændigheder kan dog begrunde, at denne
frist ikke kan overholdes.
Stk. 8: Reglen medfører, at en part, der ikke har fået fuldt medhold eller er blevet idømt en
sanktion, kan se hvilke årsager, der ligger til grund herfor. Muligheden for appel kan således
overvejes på fuldt oplyst grundlag. Manglende overholdelse af denne bestemmelse medfører, at
klagefristen først løber, når bestemmelsen er opfyldt, og afgørelsen kommet frem til
modtageren.
Stk. 9: Indeholder afgørelsen ingen klagevejledning, løber klagefristen fra klagevejledningen er
kommet frem til modtageren.
Stk. 10: Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er kommet frem til klubben/spilleren.
En afgørelse anses for at være kommet frem til modtageren dagen efter dens afsendelse. Ved
anvendelse af mail dog samme dag som afsendelsen.
Fristen for indgivelse af klage udløber på 10. dagen efter, at afgørelsen er kommet frem til
modtageren.
Alle klager skal være skriftlige og indsendes til sekretariatet.
§ 31. Sanktionsmuligheder
Stk. 1: Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre bøde og/eller andre sanktioner, jævnfør
stk. 2, der idømmes af TU.
Stk. 2: Sanktioner:
1. Bøder jævnfør gældende takstblad.
2. Dømme holdet som taber af en turneringskamp,
3. Bestemme at holdet ikke kan rykke op i en højere række,
4. Bestemme at holdet ikke kan deltage i slutspil,
5. Bestemme at kampen skal spilles om.
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Stk. 3: Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne om holdturneringer kan TU:
1. Fordoble bødetaksten,
2. Idømme et hold tvangsnedrykning,
3. Udelukke et hold fra DT.
I forbindelse med gentagen overtrædelse vurderes, afhængig af overtrædelsens art, også ud
fra flere på hinanden følgende sæsoner.
Stk. 4: Bødernes størrelse fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres på forhånd på DBTU’s
takstblad. Takstblad er vedlagt Turneringsreglementet.
Stk. 5: Såfremt en klub erklæres konkurs eller indleder forhandling om tvangsakkord, udelukkes
alle klubbens hold øjeblikkeligt fra alle turneringer under DBTU og lokalunioner. I den følgende
sæson rykkes klubbens bedste herre- og damehold en række ned.
Kapitel 6. Dispensationer
§ 32. Dispensationer
Stk. 1: Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan TU dispensere fra bestemmelserne i dette
reglement.
Stk. 2: Ved indbringelse af sager for en højere instans kan ved skønsmæssige afgørelser alene
grænserne for skønnet prøves.
Såfremt en afgørelse beror på et frit skøn, som er tilladt ifølge reglementet, kan dette skøn ikke
ændres. Der kan altså ikke ske prøvelse af frie skøns hensigtsmæssighed/rimelighed.
Kapitel 7. Ikrafttræden
§ 33. Ikrafttræden
Stk. 1: Turneringsreglementet træder i kraft ved sæsonstarten d. 1. august, såfremt anden dato
ikke udtrykkeligt er anført.
Stk. 2: Beslutning om ændringer af turneringsreglementet træffes af TU. Reglerne for den
kommende sæson oplyses klubberne senest d. 1. august inden den nye sæson påbegyndes – dog
oplyses reglerne for turneringsafvikling i Elitedivisionen for Herrer senest d. 1. marts.
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Ny turneringsstruktur 2019‐2020 ‐ Elitedivision og 1. division herrer

1. Turneringshalvdel
Startopstilling
Elitediv

1
2
3
4
5
6
7
8

2. Turneringshalvdel

Slutstilling

Nye puljer

Slutstilling

Grundspil

Slutspil

1‐4 til medaljespil

1
2
3
4
5
6
7
8

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)

(7)
(7)

Grundspil

1. Div

1
2
3
4
5
6

Ny sæson

(7)
(7)

Oprykningsspil

7
8
1
2
3
4

Oprykningsspil

1
2
3
4
5
6

(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

Nedrykningsspil

(7)

5
6
7
8

(17)
(17)
(17)
(17)
(17)

(7)
(7)
(7)

Grundspil (7 kampe til hvert hold):
‐ Elitediv: Holdene møder hinanden én gang
‐ Eiltediv: 4 hjemmekampe til nr. 1‐4 fra forrige sæson
‐ Eiltediv: 3 hjemmekampe til øvrige hold (som udgangspunkt)
‐ 1. Div: Holdende møder hinanden én gang
‐ 1. Div: Max. 50% (fire) 2. hold i rækken
‐ 1. Div: 3 samlinger og én enkelt kamp (som udgangspunkt)
‐ Spillesystem: Som eksisterende
‐ Holdstørrelse: 4 mand

Nedrykningsspil
(6)
(6)
(6)
(6)

1
2
3
4

(13)

Nedrykningsspil (6 kampe og i alt 13 kampe):
‐ Holdene møder hinanden to gange
‐ Point tages med over

3
4
5
6
1
2
2. Div
2. Div

1. Div

3
4

2. Div

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(13)
(13)
(13)

Medaljespil (5 kampe og i alt 12 kampe + evt. slutspil):
‐ Holdene møder hinanden én gang
‐ Point tages med over
‐ Nr. 1‐4 til semifinaler
‐ Hold med 4 hjemmekampe i grundspil tildeles 2 hjemmekampe
‐ Øvrige hold 3 hjemmekampe (som udgangspunkt)
Oprykningsspil (10 kampe og i alt 17 kampe):
‐ Holdene møder hinanden to gange
‐ Point nulstilles
‐ Max. to 2. hold med over I ny pulje

Elitediv

(17)

(7)
(7)

1
2
3
4
5
6
1
2

(*): Oprykningsberettiget

Stiga Divisionen / 1. Division Herrer
Hjemmehold
R = Reserve

Række:

Kampnr.

Udehold
1. sæt

2. sæt

3. sæt

4. sæt

5. sæt

B2
B4
B1
B3

-

-

-

-

-

B1
B2
B3
B4

-

-

-

-

-

R = Reserve

A1
A3
A2
A4
A1
A2
A3
A4
Golden Set

Dato:

Vinder

Stilling

Holdleder
spiller

Holdleder

Reserve for:

spiller

Reserve for:

Vinderklub
Husk at indtaste reserver for såvel
hjemmehold som udehold i forbindelse med
indtastning af resultater på bordtennisportalen

Evt. protester mod spilleforholdene eller holdkampens forløb
indberettes til sekretariatet jf. Turneringsreglementet §17.
Højest ratede spiller er låst til A1/A2 eller B1/B2.
Lavest ratede spiller er låst til A3/A4 eller B3/B4.

I tilfælde af uafgjort afgøres holdkampen i et Golden Set.
Holdkaptajnerne skiftes til at fravælge en af de tidligere
spillede kampe fra holdskemaet. Dette fortsætter til én kamp
står tilbage. Denne sidste kamp afgøres i ét sæt.
Hjemmehold fravælger altid først.

Se endvidere dbtu.dk for mere information om DT

Resultatindtastning:
Den arrangerende klub har pligt til at
indtaste individuelle resultater senest
kl. 23.59 samme dag for kampens afvikling
jf. TU-reglementets § 18
www.bordtennisportalen.dk

Såfremt der mangler en spiller på et hold, er det altid pladserne A4/B4 der ikke skal benyttes.
Spiller A4/B4 regnes i så fald som lavest ratede spiller.

Resultat

Elitedivision/1. Division Damer
Hjemmehold
R = Reserve

Kampnr.

Række:

Dato:

Udehold
R = Reserve

1. sæt

2. sæt

3. sæt

4. sæt

5. sæt

A1
A2
A3

B1
B2
B3

-

-

-

-

-

A2
A1
A3
Double

B1
B3
B2
Double

-

-

-

-

-

B3
B1
B2

-

-

-

-

-

A2
A3
A1
Golden Set

Vinder

Stilling

Holdleder
spiller

Holdleder

Reserve for:

spiller

Reserve for:

Vinderklub

Resultat

Husk at indtaste reserver for såvel
hjemmehold som udehold i forbindelse med
indtastning af resultater på bordtennisportalen

I tilfælde af uafgjort afgøres holdkampen i et Golden Set.
Holdkaptajnerne skiftes til at fravælge en af de tidligere
Evt. protester mod spilleforholdene eller holdkampens forløb
indberettes til sekretariatet jf. Turneringsreglementet §17. spillede kampe fra holdskemaet. Dette fortsætter til én kamp
står tilbage. Denne sidste kamp afgøres i ét sæt.
Der må ikke indsættes en ekstra spiller i doublen.
Hjemmehold fravælger altid først.

Se endvidere dbtu.dk for mere information om DT

Resultatindtastning:
Den arrangerende klub har pligt til at
indtaste individuelle resultater senest
kl. 23.59 samme dag for kampens afvikling
jf. TU-reglementets § 18
www.bordtennisportalen.dk

Såfremt der mangler en spiller på et hold, er det altid pladserne A3/B3 der ikke skal benyttes

SVENSK SYSTEM

Række:

Hjemmehold

Kampnr.

Dato:

Udehold

R = Reserve

R = Reserve

Double 1
Double 2

Double 1
Double 2

1. sæt

2. sæt

3. sæt

4. sæt

5. sæt

-

-

-

-

-

A1
A2
A3
A4

B1
B2
B3
B4

-

-

-

-

-

A1
A2
A3
A4

B2
B1
B4
B3

-

-

-

-

-

B4
B2
B3
B1

-

-

-

-

-

A1
A3
A2
A4
Golden Set

Vinder

Stilling

Holdleder
spiller

Reserve for:

Holdleder
spiller

Reserve for:

Vinderklub

Resultat

Husk at indtaste reserver for såvel
hjemmehold som udehold i forbindelse med
indtastning af resultater på bordtennisportalen

I tilfælde af uafgjort afgøres holdkampen i et Golden Set.
Evt. protester mod spilleforholdene eller holdkampens
Holdkaptajnerne skiftes til at fravælge en af de tidligere
forløb indberettes til sekretariatet jf. Turneringsreglementet spillede kampe fra holdskemaet. Dette fortsætter til én kamp
§17. Der må ikke indsættes en ekstra spiller i doublen.
står tilbage. Denne sidste kamp afgøres i ét sæt.
Hjemmehold fravælger altid først.

Se endvidere dbtu.dk for mere information om DT

Resultatindtastning:
Den arrangerende klub har pligt til at
indtaste individuelle resultater senest
kl. 23.59 samme dag for kampens afvikling
jf. TU-reglementets § 18
www.bordtennisportalen.dk

Såfremt der mangler en spiller på et hold, er det altid pladserne A4/B4 der ikke skal benyttes. Frit valg ved double

TO PERSONERS HOLD
Hjemmehold

1. sæt

2. sæt

3. sæt

4. sæt

5. sæt

B1
B2
Double

-

-

-

-

-

B2
B1

-

-

Vinderklub

-

R = Reserve

A1
A2
Double
A1
A2
Holdleder
Reserve for:

Dato:

Udehold

R = Reserve

spiller

Kampnr.

Række:

Holdleder
spiller

Reserve for:

Vinder

Husk at indtaste reserver for såvel
hjemmehold som udehold i forbindelse med
indtastning af resultater på bordtennisportalen

Evt. protester mod spilleforholdene eller holdkampens forløb
indberettes til sekretariatet jf. Turneringsreglementet §17.
Det er tilladt at indsætte en ekstra spiller i doublen.

Se endvidere dbtu.dk for mere information om DT

Resultatindtastning:
Den arrangerende klub har pligt til at
indtaste individuelle resultater senest
kl. 23.59 samme dag for kampens afvikling
jf. TU-reglementets § 18
www.bordtennisportalen.dk

Stilling

Resultat

