Nykøbing, den 19-9-2018

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 12-09-2018 i Idrættens Hus
Deltagere:

Bo Palmblad (BP), Peter Tranto (PT), Knud Jeppesen (KJ) og Allan Petersen (AP).

Afbud:

Finn Jensen (FJ) og Betina Bechersdahl (BB)

1. Siden sidst
På opfordring diskuterede udvalget, om der skulle være en såkaldt bagatelgrænse i den vedtagne
bestemmelse i turneringsreglementets § 12, stk. 1.
Det blev besluttet, at man vil for reservens vedkommende vil tillade et ratingtal på max. 24 points
over den erstattede spillers.
Vi har her taget udgangspunkt i beregningen i DBTU´s ratingtabel, hvoraf det fremgår, at forskellen
på 24 points mellem to spillere, beregnes som værende spillere på samme niveau.
Turneringsreglementet ændres i overensstemmelse hermed.

2. Sager og dispensationer
Der var ingen sager til behandling, men udvalget behandlede og bevilligede nogle dispensationer
vedr. holdturneringen som følger:
Andreas Vinskov, Holbæk til spil i serie 2.
Ole Hermann, Frem Sakskøbing til spil i serie 3
Dan Lilholm, Dalby til spil i serie 4
David Robinsson, Benløse til spil i serie 4
Ken Sørensen, Cito til spil i serie 4
Peter Rytter Jørløv, Mågevej U. til spil i serie 4
Alle 6 spillere har for højt ratingtal til de respektive rækker, men udvalget gav dispensationen, da
det drejer sig om de pågældende klubbers førstehold.

3. Tilrettelæggelse af holdturneringens herrerækker
Udvalget gennemgik alle de modtagne tilmeldinger grundigt. Udvalget betragter det som meget
vigtigt, at de tilmeldte hold spiller i de rigtige rækker.
Herefter lavede man kredsinddelingen som følger:

-/2

2Østserien:
Der var framelding af 2 hold (Køge Bugt 1 og TIK-Taastrup 1), på grund af spillerudmeldelser. 3
hold havde søgt om en ledig plads – Brønshøj 4, NFBTK 1 og Sørbymagle 1.
Sørbymagle var reserve efter forårets kval.kampe, og fik derfor en af de to ledige pladser. Den
anden plads blev tildelt NFBTK, som har forstærket sig og derfor søgt om en plads, mens Brønshøjs
hold var nedrykkere fra sidste sæson og holdet har ikke haft ændringer i spillerstaben.
De to kredse blev herefter sammensat under hensyntagen til geografi og holdenes samlede ratingtal.
Serie 1:
Der var frameldinger af i alt 4 hold, og NFBTK 1 og Sørbymagle 1 havde fået en plads i østserien,
altså i alt 6 ledige pladser.
Der var ansøgninger om ledige pladser fra 8 hold, og på baggrund af de tilmeldte holds samlede
ratingtal og status fra sidste sæson blev de 6 pladser givet til Dragør 2, Byråd 2, Næstved B. 5,
Rødvig 1, Svalebæk 1 og TIK-Taastrup 1, mens der ikke blev pladser til Furesø 1 (nedrykker fra
serie 1) og TIK-Taastrup 2 (laveste holdratingtal).
Det blev så i alt til de maximale 40 hold, som blev inddelt geografisk og ratingmæssigt i 4 kredse á
10 hold.
Serie 2:
Der var på forhånd 6 ledige pladser, og herudover var der framelding af 6 kvalificerede hold, så der
var så 12 ledige pladser til rådighed.
Der var ansøgninger om ledige pladser fra 10 hold, som alle fik en plads i rækken. Serie 2 består
derfor i den kommende sæson af 58 hold.
Holdene blev herefter inddelt i 2 kredse á 9 hold, og 4 kredse á 10 hold.
Serie 3:
Der var framelding af 11 kvalificerede hold, og der var ansøgninger om ledige pladser fra 9 hold.
Der blev plads til alle de nye hold, og rækken kommer til at bestå af i alt 60 hold.
Disse blev inddelt i 6 kredse á 10 hold.
Serie 4:
Der var tilmeldt i alt 52 hold, og disse blev inddelt i 4 kredse á 9 hold og 2 kredse á 8 hold. Vi
indlægger en vakantplads i kredsene med 8 hold, og disse kan besættes inden turneringsstarten.
Det samlede antal hold i de 5 øverste herrerækker blev herefter på 230 hold mod 231 i sidste sæson.

4. Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 26-9-2018 kl.16.00 i Idrættens Hus.

For referatet/Allan Petersen

