Lokalunionerne, september 2017.

Retningslinjer for Kvalifikation til Top 12 for Ungdom
Kval Top 12 afvikles som udgangspunkt i samme rækker og samme antal spillere i hver række som
ved DBTU’s ungdoms Top 12. Kval Top 12 afvikles efter samme regelsæt som DBTU’s ungdoms
Top 12.
Fra Kval Top 12 går de 4 bedst placerede i hver række direkte videre til DBTU’s ungdoms Top 12,
mens nummer 5 og 6 osv. bliver reserver.
For sæsonen 2017/18 er der ikke piger/yngre piger nok til at det giver mening at afvikle begge
rækker til Kval Top 12. De 2 rækker slås derfor sammen så de består af 6 pige og 6 yngre pige + 2
reserver fra hver. De 3 bedst placerede henholdsvis pige/yngre piger går herefter videre til DBTU’s
ungdoms Top 12 i den række/aldersgruppe de tilhører.
Senest en uge efter DBTU har offentliggjort udtagelserne til Top 12, skal udtagelserne til Kval Top
finde sted og herefter hurtigst muligt offentliggøres på lokalunionernes hjemmesider. Praktiske ting
omkring udtagelse og invitation står den arrangerende lokalunion for.
12 spillere bliver udtaget til direkte deltagelse ved Kval Top 12. Der udtages desuden 4 reserver, der
får plads i turneringen, hvis der kommer afbud..
De 12 spillere bliver udtaget på følgende måde:
6 spillere udtages direkte til Kval Top 12. Det er de 3-4 reserver, som DBTU har udtaget til Top 12
+ 2 evt. 3 mere. Det vil normalt være de 6 højest placerede spillere på DBTU’s rating, men
lokalunionerne har mulighed for at flytte rundt på spillerne til man mener man har fundet de 6
bedste.
De sidste 6 pladser bliver givet som wildcards, så det på den måde er sikret at spillere fra alle
Lokalunioner (hele landet) har mulighed for at deltage.
Reservepladserne uddeles efter spillernes placering på ratinglisten blandet de spillere, der ikke er
udtaget til Kval Top 12 eller Top 12.
De 6 wildcards fordeles ud fra følgende nøgle:
ØBTU 2 pladser, JBTU 2 pladser, FBTU 1 plads og BBTU 1 plads.
Hvis en lokalunion ikke ønsker at benytte sin(e) plads(er), vil denne plads gå til den spiller i den
pågældende række, der har den højeste placering på ratinglisten på udtagelsestidspunktet, efter
udtagelse af de første 6 spillere.

Udtagelseskriterier
De 6 wildcards der gives vil oftest følge ratinglisten, men kan også gives til en talentfuld spiller,
som belønning for hårdt slid, stor stævne –og lejrdeltagelse, stor overraskelse mm.
Der kan i udtagelsen blive vægtet resultater i egen række, ide nogle spillere kan have haft fordel af
at vinde mange point mod seniorspillere, som kan give en skæv fordeling på ratinglisten.
Vælger en lokalunion at udtage en spiller til en wildcardplads, der bryder med ratinglisten, vil den
spiller, der ikke udtages, blive placeret på den plads, som den udtagne spiller havde.
Det er vigtigt at eventuelle sene afbud (fx sygdom) meddeles den ansvarlige stævnearrangør så
hurtigt som muligt. Hurtigst muligt efter udtagelserne udarbejder og offentliggør den arrangerende
lokalunion et program for Kval Top 12. I programmet skal fremgå praktiske ting, overnatning,
bespisning, spillekoncept, transportmuligheder mm.
Puljeinddelingerne laves på baggrund af DBTU’s ratingliste fra ca. 1½ uge inden turneringen.
For 2017 vil det sige ratinglisten pr. 16. november 2017. Puljeinddeling og kampoversigt for
puljerne offentliggøres i senest i starten af ugen op til turneringen. Lodtrækning vil foregå med
stævneprogrammet TTC. Klubhensyn og seedninger foretages efter samme regler som ved DBTU’s
ungdoms Top 12.

Afvikling
Kvalen afvikles efter sammen program og retningslinjer som DBTU’s ungdoms Top 12 bortset fra
følgende:
Der spilles i én hal på min. 20 x 40 meter med 12 bordtennisborde. Spillepladsen ved hvert bord
skal som minimum have følgende mål: (bredde x længde): 5 x 10m. Over bordene skal være min.
600 lux.
Det anbefales at bordene opstilles således at coaches ikke sidder med tilskuere lige bag ved sig. Det
kan fx være i 3 rækker på tværs af hallen med 4 borde i hver række. På denne måde bliver der 2
mellemgange som er forbeholdt coaches.
Herudover skal forefindes mindst 6 opvarmningsborde. Opvarmningsbordene bør ikke være i
spillehallen.

Resultatformidling
Under Kval Top 12 indtastes alle kampe løbende i TTC resultatfil, så alle i bordtennis Danmark har
mulighed for at følge turneringen.

Økonomi
Til afholdelse af Kval Top 12 dækker lokalunionerne i fællesskab udgifter for kr.: 15.000.
Lokalunionerne dækker hver især beløbet i forhold til hvor mange spiller den enkelte union har
med. Hvis en lokalunion har 10 % af alle deltagerne til Kval Top 12, skal de således betale 1.500,kr. til den arrangerende lokalunion.)
Den arrangerende lokalunion står for at opkræve beløbet hos de andre lokalunioner.
Der foretages ikke kørselsudligning, da stævnet går på skift mellem unionerne og landsdelende og
der derfor over en årrække vil unionernes klubber have ca. samme udgifter til transport, og der
desuden forligger meget arbejde med at udbetale penge til de enkelte klubber.

Årligt møde
Den arrangerende union skal indkalde til et møde i god til inden udtagelserne skal finde sted.
Det anbefales at det ligger ved DBTU’s Ungdoms DM.
På mødet kan ændringer til konceptet debatteres og vedtages, og det bestemmes hvornår de skal
træde i kraft.

Arrangør
Kval Top 12 afvikles af de 4 lokalunioner på skift efter en fast turnus.
JBTU hvert 3. år, ØBTU, hvert 3. år og BBTU/FBTU hver 3 år.
Turnusforløbet ser p.t således ud.
2017: BBTU
2018: ØBTU
2019: JBTU
2020: FBTU
2021: ØBTU
2022: JBTU

Tilpasning af reglerne og dispensationer
Konceptet med tilhørende retningsliner tilpasses normalt på det årlige møde.
Er lokalunionerne enige om det, så kan der laves nødvendige ekstraordinære tilpasninger.

