Indbydelse til SENIOR Holdturneringen 2019-2020.
I DGI og JBTUs Seniorholdturnering spilles i halvsæsoner som er opdelt i hhv. Efterårs- og Forårssæson.
Ved tilmelding fra sæsonstart (Efterårssæsonen) tilmelder man sig til begge turneringshalvdele.

Der indbydes til følgende rækker:
EFTERÅR 2019: Jyllandsserie, Serie 1 og Serie 2
Jyllandsserien (der er fire spillere på hvert hold) med plads til 20 hold i rækken – ved flere spilles kval.
Serie 1 (der er tre spillere på hvert hold) med plads til 30 hold i rækken – ved flere spilles kvalifikation
Serie 2 starter i år sammen med JS og Serie 1
Efterårssæsonen forløber over ugerne: (38+39+40+41+43+44+45+47+48+49) dvs. spillefri uge 42+46
Tilmeldingsfrist til Jyllandsserien, Serie 1 og Serie 2 er den 30. august 2019.
Tilmeld hold ved at udfylde tilmeldingssedlen (find den her) og send til - SeniorTurneringJylland@outlook.com

EFTERÅR 2019: Serie 3-Serie 5 + Dame Jyllandsserien
På herresiden i Serie 3+Serie 4+Serie 5 spilles der med tre spillere på hvert hold.
Efterårssæsonen forløber over ugerne: (43+44+45+47+48+49)
Dame Jyllandsserien spilles med to spillere på holdene og spilles ved 3-4 runder i løbet af hele sæsonen.
Tilmeldingsfrist til Serie 3-Serie 5 og Dame JS er den 27. september 2019
Tilmeld hold ved at udfylde tilmeldingssedlen (find den her) og send til - SeniorTurneringJylland@outlook.com
Nærmere indplacering kommer senere. (Der tages hensyn til lokale traditioner)

FORÅR 2019:
DT-Kval (Kvalifikation til 3. division) (spilles med fire spillere på hvert hold) med 6-8 hold (med overførte
resultater fra efterårssæsonen)
Jyllandsserien + Serie 1 + Serie 2 + Serie 3 + Serie 4 + Serie 5 (tre spillere pr. hold).
Forårssæsonen forløber over uge 2-12
Hvis man ønsker at tilmelde ekstra hold – sker det senest mandag d. 16. december 2019.
Tilmeld hold ved at udfylde tilmeldingssedlen (find den her) og send til - SeniorTurneringJylland@outlook.com

FINALESTÆVNE Forår 2020 - afvikles lørdag den 18. april 2020 (Spillested oplyses senere).
Ved mere end fire tilmeldte hold i en række spilles der kval. kampe i uge 14+15.
Tilmelding/Afbud: Senest lørdag den 30. marts 2020.

Relevante dokumenter kan hentes her:
Tilmeldingsseddel - Kampsedler - Reglement

Rating-grænser:

Dispensationer: (Læs nærmere i Reglementet §8A)
Såfremt en spiller har for høje ratingtal, til at kunne deltage på et hold vil
turneringslederen/arbejdsgruppen kigge på klubbernes ansøgninger. Gives der dispensation kan holdet
rykke op og ned efter reglementet, men ikke deltage ved JM hold, pga. for høje ratingtal.
Der skal ansøges med dokumentation!
Det er muligt at søge om ekstra hold i Jyllandsserien og Serie 1 – hvis antallet af hold overstiger de
ovenstående max. Antal hold, spilles der kvalifikationskampe i uge 35.
Ansøgning om ekstra hold skal sendes sammen med tilmeldingen.
Der er fri tilmelding i de øvrige seniorrækker.
Betalingen for Senior holdturneringen opkræves af DGI Bordtennis.
Alle kampflytninger skal ske via mail til: SeniorKampflytningJylland@outlook.com
Er der spørgsmål vedrørende tilmelding kan disse rettes til:
Henrik Møller, Tlf. 2491 4389 - Mail: SeniorTurneringJylland@outlook.com
Når sæsonen er i gang kan spørgsmål vedr. reglement rettes til: SeniorTurneringJylland@outlook.com
Find alle dokumenter vedrørende holdturneringen her:
https://www.dgi.dk/bordtennis/bordtennis/staevner-og-turneringer/holdturneringen

Turneringsreglementet er under revidering og ligger klar inden sæsonstart.
DGI Bordtennis og Jysk Bordtennis Union ønsker alle en god sæson med masser af fantastisk bordtennis
og gode kampe afviklet med fairness og hyggeligt samvær.

