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Kapitel 1 - Generelt
§ 1 - Formål.
Formålet med holdturneringsreglementet er at
sikre, at alle turneringskampe afvikles på bedste
sportslige måde.

Stk. 1: Dette turneringsreglement gælder kun den
jyske holdturnering for senior og ungdom under
JBTU og DGI.
Stk. 2: Turneringsreglement vedr.
Danmarksturneringen forefindes på DBTU’s
hjemmeside.
§ 2 - Arrangementer
JBTU/DGI afholder hver sæson (1. august - 31.
Juli) - følgende faste arrangementer i Jylland.
Senior Holdturnering
Turneringen er sæsonopdelt.
Spilletermin fremgår af indbydelsen.
Ungdoms Holdturnering.
Turneringen er sæsonopdelt.
Spilletermin fremgår af indbydelsen.
§ 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 for maksimalt 2
klubber, A- og B-licens.
Stk. 3: A-licens giver en spiller ret til deltagelse i
stævner og holdturnering for sin egen klub. Blicens giver en spiller ret til samtidigt at deltage
på turneringshold for en anden klub.
Stk. 4: Det er ikke muligt at søge B-licens til en
spiller, som har A-licens i en klub som stiller op i
samme række. B-Licens kan som hovedregel kun
benyttes på Ungdomshold, Damehold og
Veteranhold.
Stk. 5: Dispensation til brug af B-licens i senior
holdturneringen skal søges ved holdtilmelding.
Stk. 6: 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 200 kr. pr. manglende licens.

§ 4 - Aldersgrænser
Spillerne inddeles efter alder i følgende klasser:
Mini Puslinge født i 2010 eller senere.
Puslinge Drenge/Piger født 2008 og 2009
Yngre Drenge/Piger født 2006 og 2007
Drenge og Piger født 2004 og 2005
Junior født 2001 og 2002 og 2003
U21 født 1997, 1998, 1999 og 2000
Seniorer født 2000 og tidligere
Veteran 40 født 1970 - 1979
Veteran 50 født 1960 - 1969
Veteran 60 født 1955 - 1959
Veteran 65 født 1950 - 1954
Veteran 70 født 1945 - 1949
Veteran 75 født 1944 og tidligere.
Skæringsdatoen er 31. december.
Aldersgrænserne skal overholdes, og skal på
forlangende kunne dokumenteres.
§ 5 - Klubskifter
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.
b) for klubskifter efter denne dato gives der 2
måneders karantæne fra den dato hvor
ansøgning om klubskifte er modtaget - man kan
søge dispensation. Ved særlige forhold kan
turneringsledelsen dispenserer.
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 det samme.
e) Spillere, der kommer direkte fra en udenlandsk
klub, og ikke i foregående sæson havde licens i
Danmark, regnes som et klubskifte.

Klubskifte af spiller fra udenlandsk klub, der ikke
tidligere har spillet i Danmark, skal godkendes af
DBTU.
Kapitel 2 - Holdturnering:
§ 6A. Indbydelse, tilmelding mm. (Senior)
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 og Serie 1
efter sidste sæsons placering, herunder op- og
nedrykning.
• Andre hold til Serie 2+3+4+5 placeres efter
geografiske hensyn.
• En klub kan anmelde ekstra hold til forårsturneringen og disse hold indplaceres, hvor der
ledige pladser. Holdet kan deltage ved de jyske
holdfinaler i foråret.
Stk.3: Deltager en klub med to eller flere hold
i samme række skal holdenes nummerbetegnelse
følges.
• Har en klub flere hold i samme pulje SKAL deres
indbyrdes kampe spilles først i hver turneringshalvdel. 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
turneringsledelsen 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.
§ 6B. Indbydelse, tilmelding mm. (Ungdom)
Stk.1: Indbydelsen udsendes i august til
efterårsturneringen og november til
forårsturneringen.

Stk. 2: Turneringen udbydes i hver aldersgruppe i
flg. rækker: Jyllandsserie, Række 1, Række 2 og
Række 3.
Turneringsledelsen kan reducere antallet af
rækker i en aldersgruppe efter behov.
Antal hold i rækken/puljer, enkelt- eller dobbeltturnering fastsættes af Turneringsledelsen, alt
efter behov, rejseafstand m.v.
Stk. 3: Deltager en klub med mere end et hold i
samme række, opføres holdene i turneringsplanen som hold 1 og hold 2 osv.
Stk. 4: Deltager en klub med 2 hold i samme
pulje, spiller disse hold deres første kamp mod
hinanden i begge turneringshalvdele.
Stk. 5: Der er fri tilmelding efter den gældende
ratingliste.
Seddel om dispensation skal udfyldes, hvis man
ønsker at benytte spiller med højere rating eller
hvis spilleren er ældre end aldersgrænsen.
Stk. 6: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til
at ændre tilmelding.
§ 7A. Rækker (Senior):
Stk.1: Der spilles i følgende rækker med
udgangspunkt i holdstørrelse og antal hold (se §
19, stk. 1):
• EFTERÅRSTURNERINGEN
Uge 38-49 -( friuger 42 og 46)
Jyllandsserien: 4 spillere / 4 puljer a 5 hold (20)
Serie 1: 3 spillere / 6 puljer a 5 hold (30)
Uge 43-48 - (fri uge 46)
Serie 2: 3 spillere/ x puljer a 4 hold
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

• HELE SÆSONEN
Dame Jyllandsserien: 2 spillere / 1-2 puljer á 4-5
hold (afvikles i 3-4 samlinger)
• FORÅRSTURNERINGEN
Uge 2-12( fri uge 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

Spillesystemer (senior)
Stk.2: Kun spillesystemer godkendt af JBTU/
DGI til den pågældende række kan benyttes til
officielle kampe.
Stk.3: JBTU/DGI’s holdskemaer skal benyttes til
notering af resultater.
Holdskemaerne kan findes på JBTU’s og DGI’s
hjemmeside. (www.jbtu.dk/kampsedler)
Stk.4: Opstilling af holdets spillere til doubler
er valgfri uanset spillesystem, og det er tilladt
at benytte en ekstra spiller i en af doublerne/
doublen.
Stk.5: I kvalifikationskampe inden opstart på
holdturneringen i efteråret samt de jyske
holdfinaler ihv. efterår/forår stoppes
holdkampen, når der er fundet en vinder.
Stk.6: Jyllandsserien (efterår) og DT-kval. (forår)
• spilles efter svensk system med doublerne først.
• Der spilles på 2 borde.
• Alle kampe skal spilles.
• Kampe på hverdage startes mellem kl. 18.00 og
20.15.
Stk.7: Serie 1, 2, 3, 4 og 5 efterår samt
Jyllandsserien, Serie 1, 2, 3, 4 og 5 forår
• spilles efter system for 3 personers hold
med doublen først.
• Der spilles på 1-2 borde.
• Alle kampe skal spilles.
• Kampe på hverdage startes klokken mellem kl.
18.00 og 20.15. Kampe der startes efter kl. 19.30
skal spilles altid på mindst 1,5 bord.
Stk.8: Dame Jyllandsserien
• spilles efter system for 2 personers hold med
doublen først.
• Der spilles på minimum 1 bord.
• I jyllandsserie damer skal alle kampe spilles.
§ 7B. Rækker (Ungdom):
Stk. 1: Ungdomshold består af 3-4 spillere.
I række 2+3 kan der stilles med 2 spillere på
holdet, uden at man derved automatisk er bagud
0-3.
Stk. 2: Er der givet dispensation til en spiller på
holdet skal holdet stille op med 3 mand, dvs. er
man kun 2 mand er man bagud 0-3.
Stk. 3: Det er tilladt at benytte en ekstra spiller i
double.

Stk. 4: Ved finalestævnet skal der stilles med 3
spillere på holdet (med undtagelse af pigehold).
Spillesystemer (Ungdom):
Stk. 5:
3 mod 3 = 9 singler + 1 double.
3 mod 2 = 6 singler + 1 double (kun række 2+3)
2 mod 2 = 4 singler + 1 double (kun række 2+3)
§ 8A. BRUG AF SPILLERE (Senior)
Stk.1: Herreseniorspillere må kun deltage på
et herresenior hold og evt. på et Old Boys
eller Veteran hold. Ingen spillere må deltage
på mere end ét hold pr. dag.
• Damespillere kan deltage på såvel et
damesenior hold som et herresenior hold.
• Det er tilladt at indsætte en ekstra spiller i
doublen. Spilleren skal være spilleberettiget.
men låses ikke til holdet.
Stk. 2: Reglen med max. ratingtal gælder ikke
for en klubs førstehold, der må dog kun være en
spiller med højere rating end det som er max for
rækken. Holdet kan spille i en række lavere end
det ratingtal, som spilleren har.
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 en 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.
Der må max. være 1 Junior spiller på holdet
pr. holdkamp.
Stk. 8: Serie 5, max. 1099.
Der må ikke være ungdomsspillere på holdet.
Stk. 9: Der kan ved tilmelding til holdturneringen
søges om dispensation for benyttelse af spillere
med for højt ratingtal, samt angives hvilke
øvrige spillere, der benyttes på holdet.
Stk. 10; Hold med dispensationer kan ikke
kvalificere sig til de jyske holdfinaler, hvorved nr.
2 i rækken overtager pladsen, men

dispensationsholdet kan både rykke op- og ned
fra rækken.
Stk.11: I et holds sidste 2 kampe i hhv. efterårsog forårsturneringen samt ved jyske holdfinaler /
kvalifikationskampe/ slutspilskampe kan kun
benyttes spillere, som forinden har spillet mindst
2 holdkampe for et af klubbens seniorhold i
indeværende halvsæson.
Stk. 12: I hver halvsæson må en spiller max spille
3 kampe på et (eller flere højere rangeret hold).
§ 8B. BRUG AF SPILLERE (Ungdom)
Stk. 1: På et hold må kun benyttes spillere, der
har licens.
Stk. 2: På et hold må anvendes spillere med
følgende klassificering:
 Samme rating som holdet.
 Lavere rating end holdet.
 Højere rating end holdet (kun med dispensation)
 Højere alder end holdet (kun med dispensation)
Stk. 3: Minipuslinge spillere KAN ikke benyttes på
Drenge-/Pige hold og Herre/Dame junior hold.
Puslinge spillere KAN ikke benyttes på
Herre/Dame junior hold.
Stk. 4: Rækkerne Ratingtal fremgår af indbydelsen.
Spilletilladelse:
Stk. 5: En klub kan søge spilletilladelse til spillere,
som har højere rating eller højere alder end det
hold de skal spille på.
Ansøgning om spilletilladelse skal være begrundet
og skal søges på det skema som er medsendt
indbydelsen. Spilletilladelse meddeles skriftligt.
Stk. 6: En spiller kan kun spille på et hold på
samme dag.
Stk. 7: Spillere som ikke har deltaget på et hold i
indeværende sæson, må kun deltage på holdet i
finalekampe under forudsætning af at han ikke
har højere rating end den spiller han erstatter.
Denne regel gælder også for de sidste 2 kampe på
et Jyllandsserie/Række 1 hold.
Stk. 8: I Jyllandsserien må der i de sidste 2 kampe
ikke anvendes divisionsspillere, medmindre de
tidligere har deltaget på holdet.
Stk. 9: Anvendelse af ulovlig spiller medfører, at
spillerens kampe er tabte og klubben kan
idømmes en bøde. I gentagelsestilfælde kan

holdet ikke vinde rækken eller deltage i
Finalestævnet.
§ 9. 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, m.m.) har den
konsekvens, at den ulovligt benyttedes spillers
kampe tabes, og at spilleren mister rating point
for de taberdømte kampe. Klubben tildeles en
bøde på 200 kr.
§ 10. 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
hold, der har flest points, vinder.
• I tilfælde af pointlighed er indbyrdes kampe
mellem de ligestillede hold afgørende.
• 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 finalestævner tælles der bolde =
klubbernes opgave at udfylde holdsedlen
korrekt.
§ 11. Holdseddel
Stk.1: JBTU/DGI´s officielle holdsedler skal
benyttes ved afvikling af holdkampen. Disse kan
printes ud fra JBTU´s og DGI’s hjemmeside.
§11A. Bolde
Stk.1. I holdturneringen skal der benyttes
plasticbolde.
Stk.2. Ved de jyske holdfinaler for senior skal der
benyttes *** plastikbolde.
Stk.3. Ved øvrige arrangementer afgør den
lokale arrangør, hvilken type plastikbold, som
benyttes
§ 12A. Kampafvikling (Senior)
Stk.1: Spillested og -tid godkendes af
turneringsledelsen. 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 en spiller, skal
følgende pladser på holdskemaet ikke benyttes:
Jyllandsserien = A4/B4, Øvrige rækker = C/Z.
Ved 4 mandshold skal 1. double afvikles.
Stk. 3: Hvis et hold udebliver fra to eller flere
holdkampe kan turneringsledelsen udelukke
holdet fra resten af turneringen.
Stk. 4: Hvis et hold udebliver fra en kamp i første
halvdel af turneringen, er holdet forpligtet til
at spille den anden kamp mod samme
modstander, på udebane.
Stk. 5: Hvis et hold 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).
Stk. 6: Hvis et hold udebliver fra kamp uden afbud
tildeles klubben en bøde på kr. 500.
Stk. 7: Hvis et hold 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 samt på e-mail
til turneringslederen, hvis man skal undgå en
bøde.
Stk. 8: Hvis et hold udebliver fra hjemmekamp
eller kamp, der er flyttet, skal klubben betale
modstander holdets kørselsudgift kr. 3,00 pr.
kilometer (fra klublokale til klublokale).
Stk. 9: Det er tilladt at bruge en 5./6. spiller
i doublerne på 4 mands hold, (ved 6 spillere
skal begge ekstra spillere, spille double med
hver sin singlespiller i holdkampen = det er ikke
tilladt at indsætte helt ny double).
Det er tilladt at bruge en 4. spiller i doublen i en 3
mands holdkamp.
Det er tilladt at bruge en 3. spiller i doublen i en 2
mands holdkamp, såfremt spilleren er
spilleberettiget
Stk.10: 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.11: 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 indtastet samme
dag senest kl. 24.00.
Stk. 12: 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. de jyske holdfinaler.
§ 12B. Kampafvikling (Ungdom)
Stk. 1: Den arrangerende klub sørger for bolde, og
at spilleforholdene er i orden, samt have en leder
som sørger for afvikling af kampene, og
indtastning af resultaterne.
Stk. 2: Holdlederne udveksler holdopstilling
umiddelbart før holdkampene begynder.
Stk. 3: Hver klub stiller skiftevis pointtæller til den
enkelte kamp. Enhver kamp skal færdigspilles
selvom der nedlægges protest mod kendelser
eller andre forhold i kampen. Nægter en klub
eller en spiller at spille videre, taber den
pågældende, selvom der senere gives medhold i
protesten.
Stk. 4: De enkelte kampe i holdkampen afvikles i
rækkefølgen på holdsedlen. Holdlederne har dog
lov til at træffe aftale om en anden rækkefølge
for de enkelte kampe. Alle kampe i en holdkamp
skal spilles, dog ikke ved Finalestævnet, hvor der
stoppes når der er fundet en vinder.
Stk. 5: Ved finalestævnet spilles der ikke double.
Stk. 6: Hver spiller har ret til en Timeout á
maksimalt 1 minut i en kamp.
Stk. 7: Spillestedet/omklædningsrum skal være
tilgængeligt 30 min. før kampens starttidspunkt.
Stk. 8: Der skal være en leder tilstede fra
Hjemmeholdet.
Stk. 9: Såfremt en klub ikke er klar til at spille
senest 15 min. efter fastsat spilletidspunkt, kan
modparten kræve at vinde uden kamp.
Stk. 10: Kampe i Ungdomsrækker skal afvikles
lørdage og søndage mellem kl. 09.00 og 18.00.
Stk. 11: Hjemmehold der udebliver i
ungdomsturneringen, vil ikke kunne forvente at
få hjemmekampe i næste turneringsrunde.
Stk. 12: En klub, skal melde afbud til alle
involverede hold + arrangørklub og
Turneringslederen iht. konditionerne for
turneringen. Afbud senere end 2 dage før
kampen skal meddeles telefonisk til alle
involverede hold. Ikke på mail eller SMS.

manglende besked til Turneringslederen ved
afbud betyder at dette vil blive betragtet som
udeblivelse.
Stk. 13: Et hold, der udeblive/melder afbud til en
turneringskamp, taber kampen med
maksimumcifre, og kan ikke blive vinder af
rækken, deltage ved Finalestævne eller vinde
præmie i rækken. Desuden bliver klubben idømt
en bøde iht. § 20.
Stk. 14: Trækning af hold medfører bøde iht. § 20.
Stk. 15: 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 i tilfælde
af tvivlsspørgsmål mm.
Stk. 16: Arrangørklubben sørger for indtastning
på Bordtennisportalen senest dagen efter klokken
24.00. Senere indtastning kan medfører en bøde
på 200 kr. pr. kamp.
§ 13A. Flytning af kamp (Senior)
Stk.1: En turneringskamp kan normalt kun
flyttes, såfremt klubberne er enige herom.
Turneringsledelsen kan dog i særlige tilfælde
diktere en flytning/udsættelse 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 turneringsledelsen) også selvom
den ene klub, måtte være imod flytningen. En
sådan flytning er gratis og skal meddeles
senest 5 dage før kampen skal afvikles.
• Turneringsledelsen skal godkende en
kampflytning, før 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 turneringsledelsen via e-mail senest
den dato, hvor kampen oprindeligt skulle have
været spillet, med angivelse af ny spilledato, og

inkl. navne på involverede personer (modstander
sættes på som modtager (cc) i mailen).
§ 13B Flytning/Udeblivelse - (UNGDOM)
Stk. 1: Klubberne aftaler selv flytning af kampe.
Det nye tidspunkt skal meddeles turneringslederen senest 2 dage før den oprindelige
kampdato.
Stk. 2: Er det hjemmeholdet, der ikke kan stille
hold, kan hjemmeholdet blive idømt en bøde iht.
§ 20.
§ 14. Protester
Stk.1: Såfremt en spiller eller klub har
indvendinger mod en holdkamps forløb, som
ikke vedrører spilleforhold, skal der inden tre
dage fra kampens afvikling indgives protest til
turneringsledelsen.
Stk.2: En protest over spilleforhold skal
nedlægges før kampens begyndelse og ved
e-mail til turneringsledelsen.
• Kampen skal spilles for at en sag kan behandles.
15. Op- og Nedrykninger samt kvalifikation
Stk.1: Oprykning fra DT-kval. spillet, afgøres efter
DBTU´s Turnerings-reglement.
Nr. 1 fra DT-kval. rykker op i 3. division, nr. 2
spiller kval. Kampe mod nummer 2 fra ØBTU og
vindere fra FBTU og BBTU.
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 forår, vil
der være oprykning til jyllandsserien for nr. 1, 2
og 3 fra alle puljerne, mens nr. 4 og 5 spiller i
Serie 1 i næste halvsæson.
Stk.4: Mellem Serie 1 og Serie 2 i Serie1-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
halvsæson.
Stk.5: Der er fri tilmelding til serie 2, serie 3, serie
4 og serie 5.
§ 16. Jyske Holdfinaler
Stk.1: Vinderne i alle jyllandsserier og serie
puljerne inviteres

til de jyske holdfinaler, som afvikles i december
(efteråret) og marts/april (foråret) og hvor der
spilles om hhv. Guld, sølv og bronze medaljer.
Stk.2: Nr. 1, 2 og 3 i DT-kval spillet i foråret får
hhv. Guld, sølv og bronze medaljer.
Stk.3: 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.
§ 17. Instanser
Stk.1: Turneringsledelsen påser, at reglerne i
dette reglement overholdes.
• Deltagende klubber kan henvende sig til
Turneringsledelsen, hvis de mener at reglerne
er overtrådt.
Stk.2: Turneringsledelsens afgørelser skal
foreligge hurtigst muligt efter, at den
sanktionskrævende begivenhed har fundet sted.
Stk.3: Turneringsledelsens afgørelser skal være
skriftlige, og skal, såfremt de ikke giver parten
fuldt ud medhold, være ledsaget af en
begrundelse og en klagevejledning.
Stk.4: Turneringsledelsens afgørelse kan inden
10 dage fra afgørelsens modtagelse, påklages
til Appeludvalget (der vælges på JBTU’s
repræsentantskabsmøde)
årsmødet).
• Appeludvalgets afgørelse skal være skriftlige,
og være ledsaget af en begrundelse og en
klagevejledning.
Stk.5: Appeludvalgets afgørelser er kan inden 10
dage fra modtagelse påklages til DBTU’s
appeludvalg, som så afsiger den endelige dom.
§ 18. Dispensationer
Stk.1: Hvis særlige forhold gør sig gældende,
kan JBTU/DGI´s Turneringsledelse dispensere
fra bestemmelserne i TU-reglement.

Kapitel 3 - Ikrafttræden
§ 19. Ikrafttræden
Stk.1: Reglementet træder i kraft den 15. August
2018, og gælder indtil den 31. Juli 2019.
Dette turneringsreglement er vedtaget af:
JBTU Bestyrelse og DGI´s Idrætsledelse den
15.august 2018.
§20. Takster
Holdgebyr
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
• Ungdomshold - Kr. 200
Holdgebyr: kun gældende for forårssæsonen:
• Jyllandsserien, Serie 1 og 2 - Kr. 500
• Serie 3, 4 og 5 - Kr. 250.
Bødesatser
Ulovlig spiller: - Kr. 200
Udeblivelse fra kamp:
• Uden afbud: - Kr. 300
• Afbud dagen før eller på dagen: - Kr. 200
Hjemmehold udebliver fra kamp:
• Kørselsudgift 3,00 kr. pr. kilometer til
udeholdet (udeholdet opkræver selv)
• Skal turneringsledelsen involveres: Kr. 500
(adm.)
Udehold udebliver fra kamp (kun senior):
 1. runde: 2. kamp mod det pågældende hold
flyttes til modstanders hjemmebane
 2. runde: Udebleven klub betaler modstander
kr. 3,00 pr. km for holdets kørsel til 1. runde
kampen.
 Skal turneringslederen involveres: Kr. 500
(adm.).

Manglende indtastning af kampresultat
• Indtastning senere end dagen efter kl. 24.00: Kr.
200 pr. kamp
Trækning af hold:
• Bøde svarende til holdgebyret
Manglende licens i holdkamp:
• Opkræves af DBTU / Bortennisportalen.
• Opkræves + kr. 200 til turneringsledelsen, pr.
licens
Protestgebyr:
• Kr. 250 pr. protest. Ingen sagsbehandling
uden indbetaling. - Vindes sagen tilbagebetales
beløbet.

