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• Kapitel 1:
GENERELT
§1. FORMÅL
Stk.1. At fastsætte rammerne for Jysk Bord
Tennis Unions (JBTU) og DGI’s turnering, og
at denne afvikles på bedste sportslige måde.
Stk.2. I holdturneringen og ved de jyske holdmesterskaber, gælder som udgangspunkt:
• ITTF´s regler for internationale turneringer,
• JBTU´s disciplinær bestemmelser,
• reklameregulativ, samt
• vejledning for overdommere.
Stk.3. JBTU/DGI kan sammen med den enkelte arrangør dispensere fra brug af ovenstående regler.
Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne.
§2. ARRANGEMENTER
JBTU/DGI afholder hver sæson (1. august –
31. juli) følgende faste arrangementer:
Holdturneringer
• JBTU/DGI´s Pokalturnering (se §20)
• JBTU/DGI´s Holdturnering
Sæsonopdelt for seniores:
Efterårsturnering
Uge 38-49 JS/S1/S2 (friuge uge 42* + Uge 46),
Uge 43-49 S3/S4/S5 (fri uge 46) og
Forårsturnering
Uge 2-12 (friuge uge 7**) - Alle rækker
* Kampe placeret i uge 42 kan flyttes inden turneringen såfremt lokaler ikke er tilgængelige.
** De steder hvor man holder vinterferie i uge 8 kan
kampe flyttes, såfremt lokaler ikke er tilgængelige.

§ 3. LICENS
Stk.1: Enhver spiller, der ønsker at deltage i
JBTU/DGI´s arrangementer, skal via egen klub
løse licens på Bordtennisportalen. Stk.2:
En spiller kan opnå licens/registrering for maximalt to klubber. Disse licenser benævnes
som A-licens og B-licens.
• A-licens giver en spiller ret til deltagelse
i stævner og i holdturneringen for sin egen
klub.
• B-licens giver en spiller ret til deltagelse i
JBTU/DGI´s holdturnering for en anden klub
= dog kun 1 hold for 1 klub.
• B-licens til Pokalturneringen skal tegnes inden den 1. kamp spilles.
• Licens til holdturneringen skal tegnes inden 12. september 2017 for JS, S1 og S2 og
inden 13. oktober 2017 for S3, S4, S5 samt
JS damer. Senere tegninger giver 2 måneders
karantæne, se dog §5.
• Helt nye medlemmer indgår til en hver tid i
turneringen.
• Spillere med mere end 3 års pause, indgår
ligeledes til enhver tid i turneringen, dog skal
alle økonomiske forhold til evt. tidligere klub,
være på plads.
Stk.3: En ungdomsspiller kan have A-licens
i stævner og ungdomsturnering for sin egen
klub, og kan på B-licens deltage i seniorturnering for en anden klub. - Denne regel gælder
ikke for deltagelse i Danmarksturneringen.
Stk.4: En veteranspiller kan deltage på både
veteran og seniorhold.
Stk.5: Man kan ikke tabe en holdkamp pga.
manglende licens. Den ulovlige spillers kampe er dog tabt(e). DBTU (Portalen) opkræver
klubben for den manglende licens, og JBTU/
DGI opkræver et tillægsgebyr på kr. 200 pr.
manglende licens. Er spilleren ellers brugt
efter reglerne, sker der ikke mere.

Drenge og piger født 2003 og 2004
Juniorer født 2000, 2001 og 2002
U21 født 1996, 1997, 1998 og 1999
Seniorer født 1999 og tidligere
Veteran, 40 født 1969 - 1978
Veteran, 50 født 1959 - 1968
Veteran, 60 født 1954 - 1958
Veteran, 65 født 1949 - 1953
Veteran, 70 født 1944 - 1948
Veteran, 75 født 1943 og tidligere
Skæringsdatoen er 31. december.
Aldersgrænserne skal overholdes, hvilket kan
forlanges dokumenteret ved indsendelse af
fødsels-, dåbs- eller navneattest.

§ 5. KLUBSKIFTE
Stk.1: DBTU skal altid underrettes om klubskifte.
Stk.2: Vedrørende karantæne gælder følgende:
a) Klubskifte for en spiller, der ønsker at deltage i JBTU/DGI’s holdturnering, skal ske ved
tilmelding til Holdturneringen i september
måned, dette gælder også udenlandske spillere.
Bemærk: Til DBTU’s turneringer er skiftedagen 1. juni - til JBTU/DGI’s turnering er skiftedagen hhv. 12. september og 13. oktober
2017.
b) For klubskifter efter denne dato gives 2
måneders karantæne regnet fra den dato,
hvor ansøgning om klubskifte er modtaget. Man kan søge dispensation. Ved særlige forhold kan TU dispensere.
c) Har en spiller ikke spillet på hold i 3 sæsoner for en klub, kan man efter klubskifte deltage med det samme.
d) Såfremt en klub trækker et hold, må spillere der tilhører holdet, skifte klub med øjeblikkelig virkning (men kun i den jyske turnering).
e) Spillere, der kommer direkte fra en uden§ 4. Aldersgrænser
landsk klub, og ikke i foregående sæson havde
Spillerne inddeles efter alder i følgende klass- licens i Danmark, regnes som et klubskifte,
er (til individuelle turneringer):
og behandles således efter de samme regler,
Mini Puslinge født i 2009 eller senere
som ved klubskifte mellem danske klubber.
Puslinge drenge og piger født 2007 og 2008
• Den udenlandske spillers oprindelige klub
Yngre drenge og piger født 2005 og 2006
skal ikke godkende klubskiftet, kun spilleren.

• Kapitel 2:
HOLDTURNERINGEN
§ 6. INDBYDELSE, TILMELDING og HOLDTRÆKNING
Stk.1: Udsendelse af indbydelse sker i august
måned.
Stk.2: Klubbernes hold tilmeldes (gældende
for såvel Efterårs- som Forårsturneringen)
og placeres hvad angår Jyllandsserien, Serie 1
og Serie 2 (fri tilmelding) efter sidste sæsons
placering, herunder op- og nedrykning.
• Andre hold til Serie 3, Serie 4 og Serie 5
placeres efter geografiske hensyn.
• En klub kan anmelde extra hold til forårsturneringen, såfremt de har fået medlemstilgang, og disse hold indplaceres, hvor der ledige pladser. Holdet kan deltage ved JM Forår.
Stk.3: Deltager en klub med to eller flere hold
i samme række/kreds, skal holdenes nummerbetegnelse følges.
• Er disse hold i samme kreds, SKAL deres
indbyrdes kampe spilles først i hver turnerinshalvdel. Der KAN ikke dispenseres fra dette.
Stk.4: Såfremt en klub tilmelder flere hold til
turneringen end den kan gennemføre, skal
den trække sit/sine lavest rangerende hold
først.
• Hvis sportslige grunde taler herfor, kan turneringsudvalget dog tillade, at et højere rangeret hold trækkes i stedet for.
• Såfremt man får tilladelse til at trække et
højere rangeret hold, kan man kun deltage
på et lavere rangerede hold, såfremt man opfylder ratinggrænsen.
Stk.5: En holdtrækning medfører, at holdet
udgår. Holdets spillede kampe annulleres.
Stk.6: Ved holdtrækning skal klubben betale
en bøde, svarende til holdgebyret.

• EFTERÅRSTURNERINGEN
(Uge 38-49 - friuger 42 og 46)
Jyllandsserien:		4 spillere / 4 puljer a 5 hold
			 Serie 1: 3 spillere / 6 puljer a 5 hold
			 Serie 2: 3 spillere / 8 puljer a 5 hold
(Uge 43-49 - friuge 46)
			 Serie 3: 3 spillere / x puljer a 4 hold
			 Serie 4: 3 spillere / x puljer a 4 hold
			 Serie 5: 3 spillere / x puljer a 4 hold
		
• JM hold: Lørdag 16. december 2017
				(uge 50) i HØST-hallen
• HELE SÆSONEN
Dame Jyllandsserien:
			2 spillere / 1-2 puljer a 4-5 hold
				(afvikles i 3 samlinger)
• FORÅRSTURNERINGEN
(Uge 2-12, friuge i uge 7*)
			 DT-kval.: 4 spillere / 1 pulje a 6 hold
Jyllandsserien: 3 spillere / 4 puljer a 5 hold
			 Serie 1: 3 spillere / 6 puljer a 5 hold
			 Serie 2: 3 spillere / x puljer a 5 hold
			 Serie 3: 3 spillere / x puljer a 5 hold
			 Serie 4: 3 spillere / x puljer a 5 hold
			 Serie 5: 3 spillere / x puljer a 5 hold
		 • JM hold: Lørdag 21. april 2018
				(uge 16) endnu ikke fundet

§ 7a. Spillesystemer
Stk.1: Kun spillesystemer godkendt af JBTU/
DGI til den pågældende række/kvalifikationsturnering kan benyttes til officielle kampe.
Stk.2: JBTU’s holdskemaer skal benyttes til
notering af resultater.
Holdskemaerne kan findes på JBTU’s hjemmeside.
Stk.3: Opstilling af holdets spillere til doubler
er valgfri uanset spillesystem, og det er tilladt
at benytte en extra spiller i een af doublerne/
doublen, uden at spilleren låses til holdet.
Stk.4: I kvalifikationskampe stoppes kamp§ 7. RÆKKER
Stk.1: Der spilles i følgende rækker med ud- ene dog, når der er fundet en vinder.
gangspunkt i holdstørrelse og antal hold (se §
19, stk. 1):

er (3 mands hold) eller 5/6. spiller (4 mands
hold). Spilleren skal være spilleberettiget,
men låses ikke til holdet.
Stk.2: Reglen med Max. ratingtal gælder ikke
for en klubs førstehold.
Stk.3-8: Følgende spillere må deltage på hold,
som ved sæsonstarten / 1. Januar har max.
xxxx i ratingtal:
Stk.3: Jyllandsserien = Alle
Stk.4: Serie 1, max. 1999.
Stk.5: Serie 2, max. 1699. /
Der må deltage junior spillere, samt 1 yngre
spiller på holdet pr. holdkamp.
Stk.6: Serie 3, max. 1499. /
Der må deltage Junior spillere på holdet.
Stk.7: Serie 4, max. 1299. /
Stk.6: Serie 1, 2, 3, 4 og 5 efterår samt
Der må max. være 1 Junior spiller på holdet
Jyllandsserien, Serie 1, 2, 3, 4 og 5 forår
pr. holdkamp.
• spilles efter system for
1. Doublen
Stk.8: Serie 5, max. 1099. /
3 personers hold 2. A mod X
Der må ikke være ungdomsspillere på holdet.
med doublen først
3. B mod Y
• Der kan ved tilmelding til holdturneringen
• Der spilles på 1-2 borde.
4. C mod Z
søges om dispensation for benyttelse af spil• Alle kampe skal spilles.
5. B mod X
lere med for højt ratingtal, samt angives hvil•		Kampe på hverdage
6. A mod Z
ke øvrige spillere, der benyttes på holdet.
startes kl. 18.00-20.15
7. C mod Y
• Hold med dispensationer kan ikke kvalifi		Efter kl. 19.00, altid mindst 8. B mod Z
cere sig til JM hold, hvorved nr. 2 i rækken
			1,5 borde		
9. C mod X
overtager pladsen, men dispensationsholdet
							
10. A mod Y
kan både rykke op- og ned fra rækken.
Stk.7: Dame Jyllandsserien	
Stk.9: I rækkerne Jyllandsserie (Efterår) og DTkval. (Forår), som er unionens højeste rækker,
• spilles efter system for
1. Double
gælder DBTU’s regler for op- og nedrykning af
2 personers hold,
2. A mod X
spillere.
med doublen først.
3. B mod Y
• Der spilles på min. 1 bord. 4. A mod Y
Stk.10: I et holds sidste kamp i hhv. Efterårs• Jyl.D skal alle kampe spilles. 5. B mod X
og Forårssæsonen samt ved JM’er / Kvalifikationskampe / Slutspilskampe, kan kun benyt§ 8. BRUG AF SPILLERE
tes spillere, som forinden har spillet mindst
Stk.1: Herreseniorspillere må kun deltage på 1 holdkamp for et af klubbens hold i indevæet herresenior hold og evt. på et Old Boys rende halvsæson.
eller Veteran hold. Ingen spillere må deltage
på mere end ét hold pr. dag.
§ 9. BRUG AF RESERVE
• Damespillere kan deltage på såvel et dame Stk.1: Som reserve på et hold kan benyttes
senior hold som et herre senior hold.
en spiller fra et af klubbens lavere ranger• For at tilhøre et hold skal man have spillet ende hold, men med lavere aktuelt ratingtal
mindst 1 kamp på holdet. - Man kan således end den spiller man erstatter.
ikke være oversidder på et hold uden at have • Så længe den første bold i en holdkamp
spillet 1 kamp på holdet man tilhører.
ikke er sat i gang, kan en spiller erstattes med
• Det er tilladt at indsætte en extra spiller i en reserve.
doublen = 3. spiller (2 mands hold), 4. spillStk.5: Jyllandsserien (efterår)
		og DT-kval. (forår)
• spilles efter svensk system, 1. 1. double
med doublerne først.
2. 2. double
• Der spilles på 2 borde.
3. A1 mod B3
• Alle kampe skal spilles.
4. A3 mod B1
• Kampe på hverdage
5. A2 mod B4
startes kl. 18.00-20.15
6. A4 mod B2
							
7. A1 mod B1
		 				
8. A3 mod B3
							
9. A2 mod B2
							
10. A4 mod B4
							
11. A1 mod B2
							
12. A2 mod B1
							
13. A3 mod B4
							
14. A4 mod B3

Stk.2: En spiller, der ikke tidligere har deltaget i turneringen for klubben, kan ikke benyttes på et hold, i den sidste turneringsrunde i
en halvsæson.
Stk.3: Den erstattede spiller må ikke benyttes på et lavere rangerende hold, før man er
spillet fri, og det skal altid fremgå at holdskemaet / Bordtennisportalen, når en spiller har
været benyttet som reserve. Det skal ligeledes fremgå, hvem reserven erstatter.
§ 10. ULOVLIG SPILLER
Stk.1: For samtlige rækker i holdturneringen
gælder, at brugen af ulovlig spiller (f.eks. spiller med for højt ratingtal, eller for mange ungdomsspillere på et hold) har den konsekvens,
at den ulovligt benyttedes spillers kampe
tabes (ratingpoints tæller ikke, altså 0 ratingpoints i disse kampe), og at klubben tildeles
en bøde på 200 kr.
§ 11. POINT
Stk.1: Vundet holdkamp giver 2 points.
Stk.2: Ved uafgjort kamp tildeles begge hold
1 point.
Stk.3: Ved turneringens afslutning er det det
hold, der har flest points, som vinder.
• I tilfælde af pointlighed er indbyrdes kampe mellem de ligestillede hold afgørende.
Dette for at følge DBTU’s retningslinier, samt
bordtennisportalens stillinger.
• Står to eller flere hold stadig lige, tælles
der sæt i den/de indbyrdes kampe.
• Er det stadig lige, er det den samlede score
i alle kampe i puljen, der tæller.
Ved JM-finalestævner tælles der bolde =
klubbernes opgave at udfulde holdsedlen
korrekt..
§ 12. HOLDSEDDEL
Stk.1: JBTU´s officielle holdseddel skal benyttes ved afvikling af holdkampen. Denne
kan udprintes fra JBTU´s hjemmeside.
§12a. BOLDE
Stk.1. I holdturneringen skal der benyttes plasticbolde.

Stk.2. Ved JM holdfinalerne skal der benyttes *** plastikbolde.
Stk.3. Ved øvrige arrangementer afgør den
lokale arrangør, hvilken type plastikbold, som
benyttes.
§ 13. kampafvikling
Stk.1: Spillested og -tid godkendes af JBTU/
DGI. Arrangementet påhviler den arrangerende klub og er for dennes regning. Der skal
generelt spilles på 2 borde.
• Aftenkampe må tidligst starte kl. 18.00 og
senest kl. 20.15.
Stk.2: Hvis et hold ....
• mangler er spiller, skal følgende pladser på
holdskemaet ikke benyttes: Jyllandsserien =
A4/B4, Øvrige rækker = C/Z. Ved 4 mandshold
skal 1. double afvikles.
• udebliver fra to eller flere holdkampe kan
TU udelukke holdet fra resten af turneringen.
• udebliver fra en kamp i første halvdel af turneringen, er holdet forpligtet til at spille den
anden kamp mod samme modstander, på
udebane.
• udebliver fra en kamp i anden halvdel af
turneringen, er holdet forpligtet til at dække
modstanderholdets kørselsudgifter fra kampen i første halvdel med kr. 3,00 pr. kørt kilometer (fra klublokale til klublokale).
• udebliver fra kamp, uden afbud, tildeles
klubben en bøde på kr. 500.
• melder afbud dagen før kampdato tildeles klubben en bøde på kr. 250. – afbud skal
gives senest 2 dage før på telefon eller e-mail
til modstander og kun på e-mail til JBTU, hvis
man skal undgå en bøde.
• udebliver fra hjemmekamp eller kamp, der
er flyttet, skal klubben betale modstander
holdets kørselsudgift kr. 3,00 pr. kilometer
(fra klublokale til klublokale).
Stk.3: Det er tilladt at bruge en:
a. 5./6. spiller i doublerne på 4 mands hold,
(ved 6 spillere skal begge extraspillere, spille
double med hver sin singlespiller, i holdkampen = ikke tilladt at indsætte helt ny double)
b. 4. spiller i doublen i en 3 mands holdkamp
c. 3. spiller i doublen i en 2 mands holdkamp

... såfremt spilleren er spilleberettiget - men
uden at spilleren låses til holdet.
Stk.4: Arrangørklubben skal senest dagen
efter kampen er spillet, indtaste resultatet
på Bordtennisportalen. Er resultatet ikke indtastet rettidigt efter kampen, tildeles klubben
en bøde på kr. 200.
Stk.5: Alle kampe i Efterårssæsonen skal
være afviklet inden udgangen af uge 49. Sidste spilledag er fredag i uge 49. Resultaterne
fra denne dag, skal være indtastes samme
dag senest kl. 24.00.
Stk.6: Alle kampe i Forårssæsonen skal
være afviklet inden udgangen af uge 12.
Opsamling i uge 13 mandag-onsdag er absolut sidste frist. Ingen kampe derefter pga. JM.
Resultaterne fra onsdag, skal være indtastes
samme dag senest kl. 24.00.
Stk.7: I hver halvsæson må en spiller max.
spille 3 kampe på et højere rangeret hold.
§ 14. FLYTNING AF KAMP
Det frarådes at man flytter kampe, da modstanderen er svækket og kun ønsker at
forstærke holdet. Check minimum at egne
spillere kan, på en foreslået dag, da man ofte
selv svækkes.
Stk.1: En turneringskamp kan normalt kun
flyttes, såfremt klubberne er enige herom.
JBTU kan dog i særlige tilfælde diktere en flytning af en kamp, og betragter følgende begrundelser som gyldige grunde:
• DBTU, JBTU og DGI mesterskaber
• Herudover er aflysninger af lokale, der skal
benyttes til andet formål (kopi af meddelelse vedlægges til JBTU) også selvom den
ene klub, måtte være imod flytningen.
• En sådan flytning er gratis og skal meddeles senest 5 dage før kampen skal afvikles.
• JBTU skal godkende en kampflytning,
for at den er gældende.
• Turneringskampe, der afvikles i samlinger
(damer, ungdom og veteran), kan normalt
ikke flyttes.
Stk.2: Såfremt en klub ønsker en kamp flyttet,
skal den senest 3 døgn før kampens oprindelige tidspunkt have accept, fra den anden
klub med aftale om en ny kampdato.
Stk.3: Endelig meddelelse om kampflytning

meddeles til JBTU via e-mail senest den dato,
hvor kam-pen oprindeligt skulle have været
spillet, med angivelse af ny spilledato, og incl.
navne på involverede personer.
§ 15. PROTESTER
Stk.1: Såfremt en spiller eller klub har indvendinger mod en holdkamps forløb, som
ikke vedrører spilleforhold, skal der inden
turneringsafslutningen indgives protest til
JBTU’s TU.
Stk.2: En protest over spilleforhold skal
nedlægges før kampens begyndelse og ved
e-mail til turneringsudvalget.
• Kampen skal spilles, for at en sag kan behandles.
§ 16. OP- og NEDRYKNINGER
JBTU/DGI ønsker at Op- og nedryknings reglerne tages ud af Turneringsreglementet og
rækkevis sættes sammen med puljeinddelingerne og holdledernes telefon, adresse
samt e-mails i et såkaldt “Rækkereglement”,
som offentliggøres på unionens hjemmeside,
og i denne tilstand er ligeværdig og juridisk
gældende med vort Turneringsreglement.
• Begrundelse: JBTU’s TU finder det rigtigere og
mere praktisk, at holde disse ting samlede, og
samtidigt giver det større muligheder for fleksibilitet efter antallet af holdtilmeldinger.
• Ligeledes til Forårssæsonen, hvor vi accepterer extra hold, som kan indsættes i
rækker med ledige pladser. Sidstnævnte giver klubber, som har fået medlemstilgang
mulighed for at efteranmelde et extra hold,
ligesom det giver klubber med tab af flere
spillere mulighed for at trække et hold.
• Denne form for fleksibilitet, skulle gerne
give klubberne bedre arbejdsforhold, samtidigt med at det burde lette JBTU/DGI’s arbejde.
Stk.1: Jyllandsserien: Oprykning fra Jyllandsserien / DT-kval. spillet, afgøres efter DBTU´s
Turneringsreglement, men som hovedregel
vil nr.1 og 2 i DT-kval. puljen rykke direkte op
i Danmarksturneringen, medmindre DBTU’s
regler om 2.-4. hold forhindre dette. DBTU
kan bestemme, at der skal spilles kval. kampe
om extra oprykning, i så fald med nr. 3 og evt.
4 involveret.

Stk.2: Da turneringen er ændret, således
at man spiller en Efterårsturnering og en
Forårsturnering, hvor rækkerne flettes ind
i hinanden, vil der ske en naturlig op- og
nedrykning mellem rækkerne.
Stk.3: Mellem Jyllandsserien og Serie 1 i JSForår, vil der være oprykning til JS for nr. 1, 2
og 3 fra alle puljerne, mens nr. 4 og 5 spiller i
Serie 1 i næste sæson.
Stk.4: Mellem Serie 1 og Serie 2 i S1-Forår, vil
der være oprykning til Serie 1 for nr. 1, 2 og 3,
mens nr. 4 og 5 spiller i Serie 2 i næste sæson.
Stk.5: Der er fri tilmelding til serie 2, serie 3,
serie 4 og serie 5.
§ 17. JM FOR HOLD
Stk.1: Vinderne i alle JS og serie puljerne inviteres til de Jyske Mesterskab for hold, som
afvikles i december (Efterårssæsonen) og
hvor der spilles om hhv. Guld, sølv og bronze
medaljer.
Stk.2 Vinderne i JS samt alle serie puljerne
inviteres til de Jyske Mesterskab for hold, som
afvikles i marts / april måned (Forårssæsonen) og hvor der spilles om hhv. Guld, sølv og
bronze medaljer.
Stk.3: Nr. 1, 2 og 3 i DT-kval spillet får hhv.
Guld, sølv og bronze medaljer. samt placeringerne nr. 1-3.
Stk.4: For at højne mesterskabernes betydning, spilles der i alle rækker, hvor der er mere end 4 puljer, kval.kampe om at deltage i
selve slutspillet. Disse kampe udvælges geografisk og spilles på hverdage, inden selve
mesterskabet.
§ 18. INSTANSER
Stk.1: Turneringsudvalget påser, at reglerne i
dette reglement overholdes.
• Deltagende klubber kan henvende sig til
Turneringsudvalget, hvis de mener at reglerne er overtrådt.
Stk.2: Turneringsudvalgs afgørelse skal foreligge hurtigst muligt efter, at den sanktionskrævende begivenhed har fundet sted.
• Turneringsludvalgets afgørelse skal være
skriftlig, og være ledsaget af en begrundelse
og en klagevejledning.

Stk.3: Turneringsudvalgets afgørelse kan inden 10 dage fra afgørelsens modtagelse, påklages til Appeludvalget (der ligeledes vælges
på årsmødet).
• Appeludvalgets afgørelse skal være skriftlig, og være ledsaget af en begrundelse og en
klagevejledning.
Stk.4: Appeludvalgets afgørelse, kan inden
10 dage fra afgørelsens modtagelse, ankes til
DBTU’s appeludvalg.
• DBTU’s Appeludvalgs afgørelse skal være
skriftlig, og være ledsaget af en begrundelse
og en klagevejledning.
Stk. 5: DBTU’s Appeludvalgs afgørelse, kan inden 10 dage fra afgørelsens modtagelse, ankes til DIF’s appeludvalg, som så afsiger den
endelige dom.
§ 19. Dispensationer
Stk.1: Hvis særlige forhold gør sig gældende,
kan JBTU/DGI´s Turneringsudvalg dispensere
fra bestemmelserne i TU-reglement.
• Kapitel

3:
POKALTURNERINGEN

§ 20. POKALTURNERINGEN
Stk.1: Indbydelse til pokalturneringen udsendes primo august måned og afvikles ved
opstarten til den ordinære holdturnering i
slutningen af september som et een-dags
stævne.
Stk.2: Turneringen afvikles som 2 mands
hold og med følgende rating grænser for holdets bedste spiller:
Elite række: Max. 3000 rating
A række: Max. 2100 rating
B række: Max. 1800 rating
C række: Max. 1600 rating
D række: Max. 1400 rating
E række: Max. 1200 rating
G række: Max. 1000 rating
Stk. 3: Et hold skal bestå af 2 spillere, og der
må ikke være mere end 200 ratingpoints forskel (pr. 26. august 2017) mellem holdets
spillere.

Stk.4: Der gives ikke dispensation til hold,
hvor max.grænsen overskrides, uanset om
det er 1 point eller flere. Stk.5: Ratingtallene
som er gældende, er dem der foresfindes på
bordtennisportalen pr. 24. august 2017.
Stk.6: Fra og med efteråret 2017 afvikles turneringen med:
• Anmeldelsesfrist: torsdag uge ??
• Finalestævne: lør 30. september = uge 39
§ 21. IKRÆFTTRÆDEN
Stk.1: Reglementet træder i kraft den 1. August 2017, og gælder indtil den 31. Juli 2018.
Stk. 2: JBTU´s Tuneringsudvalg kan vedtage
ændringer i reglementet.
Dette reglement er vedtaget af:
JBTU´s Turneringsudvalg den 28. december
2017.

§22. TAKSTER
Holdgebyr: gældende for hele sæsonen:
• Jyllandsserien - Kr. 1.000
• Serie 1 og 2 - Kr. 750
• Serie 3 og 4 - Kr. 500
• Serie 5 og Dame jyllandsserien - Kr. 250
• Pokalturneringen - Kr. 200
Holdgebyr - gældende for forårssæsonen:
• Jyllandsserien, Serie 1 og 2 - Kr. 500
• Serie 3, 4 og 5 - Kr. 250.
Ulovlig spiller: - Kr. 250
Udeblivelse fra kamp:
• Uden afbud: - Kr. 500
• Afbud dagen før: - Kr. 250
Hjemmehold udebliver fra kamp:
• Kørselsudgift 3,00 kr. pr. kilometer til
udeholdet (udeholdet opkræver selv)
• Skal JBTU/DGI indvolveres: Kr. 500 (adm.)
Udehold spiller ikke kamp i 1. halvdel:
• 2. kamp flyttes til modstanders hjemmebane
Udehold spiller ikke kamp i 2. halvdel:
• Udeblevne klub betaler modstander
kr. 3,00 pr. km, for holdets kørsel
til 1. runde kampen.
• Skal JBTU/DGI indvolveres: Kr. 500 (adm.)
Manglende indtastning af kampresultat
• Indtastes senest dagen efter kl. 24.00
• Senere: Kr. 200 pr. kamp
Trækning af hold:
• Bøde svarende til holdgebyret
Kontingent til JBTU:
• For deltagelse i holdturneringen - Kr. 400
• Nye klubber - kontingentfri
de første 2 sæsoner
Manglende licens i holdkamp:
• Opkræves af DBTU / Bortennisportalen.
• Opkræves + kr. 200 til JBTU/DGI, pr. licens
Protestgebyr:
• Kr. 250 pr. protest. Ingen sagsbehandling uden indbetaling. Vindes sagen tilbagebetales beløbet.

