Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.
B.1 Generelt:
§ B.1.0
Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter
turneringsudvalget.
§ B.1.1
Turneringsudvalget kan dispensere for alt.
§ B.1.2
Turneringsudvalget er turneringsjury.
§ B.1.3
Turneringen afvikles efter DGIs spilleregler.
§ B.1.4
Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af Turneringsudvalget, der forbeholder sig ret til at
fastsætte eller ændre spillesteder og spilletider.
§ B.1.5
Spilles turneringen efter point system, gives således:
Vunden kamp giver 2 point.
Uafgjort kamp giver 1 point.
Tabt kamp giver 0 point.
§ B.1.6
Ved pointlighed afgøres placeringen efter point i indbyrdes kampe, herefter indbyrdes kampscore,
herefter indbyrdes sætscore, herefter kampscore for alle kampe og endelig sætscore for alle kampe.
Hvis stillingen stadig er lige spilles der omkamp. Afvikling af kampen og holdenes sammensætning
skal godkendes af Turneringsudvalget.

B.2

Udskrivning af holdturnering – Tilmelding af hold:

I holdturneringen kan der samarbejdes med andre landsdelsforeninger.
§ B.2.1
Holdturnering udskrives i hver aldersgruppe flg. rækker: Jyllandsserie, Række 1, Række 2 og
Række 3.
Turneringsudvalget kan reducere antal rækker i en aldersgruppe alt efter behov.
Antal hold i rækken/puljer, enkelt- eller dobbeltturnering fastsættes af Turneringsudvalget, alt efter
behov, rejseafstand m.v.

§ B.2.2
Pigespillere kan deltage i drengerækker.

§ B.2.3
Deltager en forening med mere end et hold i samme række, opføres holdene i turneringsplanen som
hold 1 og hold 2 o.s.v.
Deltager en forening med 2 hold i samme pulje, spiller disse hold deres første holdkamp mod
hinanden i begge turneringsrunder.
§ B.2.4
Der er fri tilmelding efter gældende ratingliste.
På medfølgende seddel til turneringsindbydelsen skal angives, hvis man vil benytte en spiller med
en højere rating end holdet i øvrigt.
§ B.2.5
Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ændre i tilmelding.

B.3

Holdstørrelse:

§ B.3.1
Ungdomshold består af 3-4 spillere. I Række 2 og Række 3 kan der stilles med 2 spillere på holdet
uden at man derved automatisk er bagud 0 – 3.
Den 4 spiller kan indsættes i doublen i holdkampen hvor han ikke spiller single.
Ved evt. finalekampe skal der stilles med 3 spillere på holdet.
Reserver: Se § B.4.5
§ B.3.2
Er der givet spilletilladelse til en spiller på holdet, skal holdet stille op som 3 mands hold. Dvs.
at hvis man kun stiller op med 2 mand, er man bagud 0 – 3.
§ B.3.4
3 mod 3 spillere
3 mod 2 spillere
2 mod 2 spillere

= 9 singler + 1 double
= 6 singler + 1 double. (Kun i Række 2 + 3)
= 4 singler + 1 double. (Kun i Række 2 + 3)

B.4

Hvilke hold må man spille på:

§ B.4.1
På et hold må kun bruges spillere, der er registreret.
§ B.4.2
På et hold må anvendes spillere med følgende klassificering:
Samme rating som holdet
Lavere rating end holdet.
Højere rating end holdet, kun med spilletilladelse.
Højere alder end holdet, max. 1 år og kun med spilletilladelse.
I Jyllandsserien må der i de 2 sidste kampe ikke anvendes Divisionsspillere medmindre de
tidligere på sæsonen har deltaget på holdet.
§ B.4.3
Følgende aldersgrupper må anvendes på et hold:
HOLD:
Puslinge
Yngre Drenge/Piger
Drenge/Piger
Herre/Dame Junior

SPILLERE:
Puslinge + Minipuslinge.
Yngre Drenge/Piger + Puslinge + Minipuslinge.
Drenge/Piger + Yngre Drenge/Piger + Puslinge.
Herre/Dame Junior + Drenge/Piger + Yngre Drenge/Piger.

§ B.4.4
Spilletilladelse:
En klub kan søge spilletilladelse til at bruge spillere, som har højere rating end det hold, de skal
spille på.
En klub kan søge spilletilladelse til at bruge spillere, som har et år højere alder end det hold, de skal
spille på.
Ansøgning om spilletilladelse skal være begrundet og skal søges skriftligt ved turneringslederen
sammen med tilmelding til turnering. Spilletilladelse(r) meddeles skriftligt til klubben.
Spilletilladelse skal være godkendt, før spilleren må anvendes.
§ B.4.5
En spiller må kun anvendes på et hold på samme kalenderdato.
Spillere, som ikke har deltaget på et hold i indeværende sæson, må kun deltage på holdet i
finalekampe underforudsætning af, at erstatningsspillerens ratingtal ikke er højere end den spiller
vedkommende skal afløse,
og at han i øvrigt, overholder aldersreglerne for det pågældende hold.
Samme regel for indsættelse af nye spillere gælder også på et Jyllandsserie hold i dets sidste 2
holdkampe.
§ B.4.6
Anvendelse af ulovlig spiller medfører, at spillerens kampe er tabte og klubben idømmes en bøde.
I gentagelsestilfælde kan holdet ikke vinde rækken eller deltage i Finalestævnet.

B.5

Hvordan spilles kampen?

§ B.5.1
Den arrangerende forening skal levere bolde. Den arrangerende forening er pligtig til at sørge for, at
bord, net, belysning og lokaleforhold er i orden. Den arrangerende forening skal endvidere stille
med en leder der sørger for afviklingen af kampene, og efterfølgende sørger for registrering af
resultaterne.
§ B.5.2
Holdlederne udveksler holdopstillingen umiddelbart, før holdkampen begynder.
Uanset allerede skrevet holdskema kan en spiller, der ikke har spillet, erstattes med en reserve.
§ B.5.3
Hver forening stiller skiftevis dommer til de enkelte kampe. Enhver kamp skal færdigspilles efter
dommerens afgørelse, også selv om der nedlægges protest mod en kendelse eller andre forhold i
kampen. Nægter en forening eller en spiller at spille videre, taber den pågældende, selv om der reelt
må gives medhold i protesten.
§ B.5.4
De enkelte kampe i holdkampen afvikles i rækkefølge, som anført på holdkortet.
Holdlederne har dog lov til at træffe aftale om en anden rækkefølge for de enkelte kampe.
Alle kampe i en holdkamp skal spilles.
§ B.5.5
Bliver en påbegyndt holdkamp ikke færdigspillet på grund af manglende tid eller andre årsager, skal
der træffes aftale om kampens fortsættelse. Bliver en enkelt match ikke færdigspillet, skal denne
spilles om.
§ B.5.6 NYT:
Der må ikke coaches mellem boldene, - kun mellem sættene i kampen.

B.6

Mødetidspunkt / spilletidspunkt:

§ B.6.1
Spillestedet/omklædningsrum skal være tilgængeligt 30 min. før kampens starttidspunkt.
§ B.6.2
Der skal være en ”foreningsleder” til stede for hjemmeholdet.
§ B.6.3
Såfremt en forening ikke er klar til at spille senest 15 min. efter fastsat (aftalt) tid, kan modparten
kræve at vinde uden kamp.
Den sidste spiller på et hold må ikke møde senere end 30 minutter efter fastsat (aftalt) spilletid for
kampens begyndelse.
§ B.6.4
Det henstilles, at kampe i ungdomsrækkerne afvikles lørdage og søndage mellem kl. 09.00 og
18.00.

B.7

Flytning af kampe:

§ B.7.1
Foreningerne aftaler selv flytning af kampe. Det nye tidspunkt skal meddeles turneringslederen
senest den oprindelige spilledato. Alle kampe skal være afviklet inden for slutterminen for
turneringen.

B.8

Udeblivelse – med og uden afbud – og udtrækning af hold:

§ B.8.1
Er det hjemmeholdet, der ikke kan stille hold, kan hjemmeholdet blive idømt en bøde iht.
konditioner for turneringen.
Hjemmehold der udebliver i ungdomsturneringen, vil ikke kunne forvente at få hjemmekampe i
næste turneringsrunde.
§ B.8.2
En forening skal melde afbud til de andre involverede hold + arrangørklubben og turneringslederen
iht. konditioner for turneringen. Afbud senere end 2 dage før kampen skal meddeles telefonisk til
alle involverede hold, - ikke pr. mail eller SMS!
Manglende besked til turneringsleder ved afbud betyder at det vil blive betragtet som
udeblivelse.
Alle foreninger skal sørge for at klubbens holdledere og kontaktpersoner med kontaktinformationer
er tilgængelige på Bordtennisportalen.
§ B.8.3.
Er et hold udeblevet med eller uden afbud, kan foreningen undgå bøden, hvis de implicerede
foreninger bliver enige om at afvikle kampen på et senere tidspunkt. Eventuel flytning meddeles
turneringslederen senest dagen efter den planlagte dato i turneringsplanen.
§ B.8.4
I gentagelsestilfælde kan Turneringsudvalget udelukke det pågældende hold med de på holdet
anvendte spiller fra videre deltagelse i turneringen, og holdets spillede kampe udgår af
turneringsregnskabet.
§ B.8.5
Et hold betragtes som udeblevet, når det ikke tæller mindst 2/3 af holdets spillere. To mands hold
skal være fuldtallige.
§ B.8.6
Et hold, der udebliver/melder afbud fra en ansat turneringskamp, taber kampen med
maksimumcifre, og kan ikke blive vinder af rækken, deltage i Finalestævnet eller vinde præmie i
rækken..
Desuden idømmes klubben en bøde iht. konditioner for turneringen
§ B.8.7
Trækning af hold medfører en bøde iht. konditioner for turneringen..

B.9

Indberetning af resultatet af en holdkamp:

§ B.9.1
Alle spillere på holdene skal være oprettet i Bordtennisportalen inden holdets første kamp.
Undladelse heraf kan betragtes som ” brug af ulovlig spiller”
Arrangørklubben udfylder holdskemaerne og har ansvaret for, at de er rigtigt udfyldt.
Holdene skal udfylde felterne med navne og fødselsdato.
Arrangørklubben skal opbevare holdkortene til turneringen er afsluttet.
§ B.9.2
Arrangørklubben sørger for indrapportering til Bordtennisportalen senest søndag i den uge hvor
kampene er afviklet.
Se vejledning til indtastning af individuelle resultater på Bordtennisportalen.
Evt. spørgsmål besvares af følgende kontaktpersoner:
Erik Pedersen

§ B.10

Tlf. 2942 0296 E-mail: eriksmeden@pedersen.mail.dk

Protester og ulovligheder:

§ B.10.1
Protest vedrørende arrangement (bord, lokale m.v.) skal for at være gyldig meddeles modparten før
holdkampen.
Fornemmer en spiller, at dommeren under en kamp har gjort urigtig anvendelse af spillereglerne,
skal han/hun umiddelbart efter kendelsens afsigelse på selve spillepladsen over for dommeren
(modparten) nedlægge protest, for at hans/hendes indsigelse kan komme i betragtning.
Foreningen må senest 2 dage efter holdkampen fremsende skriftlig indberetning om sagen til
turneringsledelsen.
§ B.10.2
Protester mod anvendelse af ulovlige spillere og overtrædelse af dette reglement i øvrigt skal
indsendes til turneringsledelsen inden turneringens afslutning.
Turneringsudvalget har ingen tidsfrister, altså med hensyn til ulovlige spillere idet de selvfølgelig
var ulovlige på spilletidspunktet, uanset hvor længe der går, inden ulovligheden bliver opdaget.
§ B.10.3
Turneringsudvalget afgør alle protester.
Er en person i turneringsudvalget part i en sag, er pågældende inhabil, og kan ikke deltage i
behandlingen af protesten.

§ B.1 Kredsvinder finale, Præmier og Op- / Nedrykning af Hold:
§ B.11.1
I kredsinddelte rækker spilles der slutspil. Nr. 1+2 fra hver kreds deltager i slutspillet hvis der er 3
eller flere hold i samme række. Deltagende hold angives i Puljeoversigten for de enkelte rækker.
I sammensatte puljer med hold fra flere rækker oplyser turneringsudvalget om antal pladser ved
finale stævnet.
Det højst rangerede hold skal vinde puljen for at gå videre til Finaler.
HUSK: Ved Kredsvinder finaler skal der være 3 spillere på hvert hold – brug af reserve se §B.4.5.
§ B.11.2
Der er medaljer eller præmier til 4 spillere på holdene ved Finalestævnet.
Der er endvidere en Pokal til vinderholdet.

B.12

Konsekvenser:

§ B.12.1
Overtrædelse af reglement kan medføre:
1. Irettesættelse
2. Bødestraf
3. Annullering af spillede kampe med fastsættelse af nye
4. Tabt kamp
5. Karantæne som spiller/leder.
6. Udelukkelse.
Såfremt en forening udviser en efter turneringsledelsens skøn usømmelig opførsel, fremkommer
med vildledende eller urigtige oplysninger eller ikke efterkommer de af turneringsledelsens givne
forskrifter, kan foreningen idømmes bøde eller udelukkelse.

§ B.12.2
Ledere, der giver urigtige oplysninger, kan idømmes karantæne.
§ B. 12.3 Bødestørrelser
A: For højt Ratingtal uden Dispensation
B: Manglende Licens
C: Udeblivelse fra holdkamp uden afbud
D: Udeblivelse fra holdkamp med afbud
E: Manglende indtastning af resultater (senere end dagen efter kl. 24.00)
F: Trækning af hold.

Kr. 100,00
Kr. 100,00
Kr. 300,00
Kr. 100,00
Kr. 100,00
Kr. 200,00

Udarbejdet af DGI 17/04-2011.
.
Rev. 01-09-2017.

