Nykøbing, den 30-12-2016

Dagsorden og Referat fra turneringsudvalgsmøde, tirsdag den 20.
december 2016 i Idrættens Hus.
Fremmødte: Hans Jørgen Larsen (HJL), Bo Palmblad (BP), Knud Jeppesen (KJ),
Finn Jensen (FJ) og Peter Tranto (PT)
Fraværende: Allan Petersen (AP) (afbud) og Rasmus A Bendtsen (RAB)
Dagsorden
Opfølgning på sidste
referat
Siden sidst

Sager og dispensationer

Referat
Ingen kommentarer
1. Nu er trøjerne til stævnetruppen endelig i hus, Marielle
har modtaget dem og kommer med dem til 2-mandshold
stævnet.
2. Ikke alle de klubber, som har fået en ledig plads i en
række benytter den/de spillere, som de nævnte i deres
ansøgning. TU kontrollerer hvor udbredt det er.
Et par af sagerne blev vendt.
Overordnet bruges listen over afgjorte sager til at vurdere ved
sommermøderne, om disse giver anledning til ændringer i
turneringsreglementet.

Bordtennisportalens brug
(DBTU/DGI-stævner)

HJL havde et par forespørgsler i f.m. DGI kontra DBTU stævner.
PT svarede
1. Ved alle stævnetilmeldinger på Bordtennisportalen
betales gebyret på kr. 10,00 pr. række. Man kan ikke
gennemføre en tilmelding uden betaling.
2. Med hensyn til overdommere til stævnerne påsættes
disse efter de regler, som DGI og DBTU har for stævner.
Men dette er ikke noget, som ØBTU’s TU har noget at gøre med,
så HJL tager det med til næste møde i DBTU’s TU.

Evaluering af 1. halvdel
af holdturneringen og
pointstævnerne

Østserien-Serie 2 inkl.
KJ bemærkede overordnet, at afviklingen af disse rækker har
kørt betydeligt bedre end i de seneste sæsoner.
1. Der har været 2 holdtrækninger.
2. Tre kampe er vundet uden kamp.
3. Der har været 1 ulovlig spiller.
4. For mange ikke spillede singler i holdkampene.
KJ henviste til en klage over at en klub bruger 4 ungdomsspillere
på et serie 2 hold. Dette er ikke imod reglerne, men TU vil på
sommermødet drøfte, om der skal være en begrænsning af antal
ungdomsspillere på et seniorhold.
KJ bemærkede, at 3-ugers reglen i § 11, stk. 2 virker helt
uhensigtsmæssigt, da nogle klubber har ”spillet et helt hold fri”.
TU er enig om, at reglen skal ændres, da den bruges
uhensigtsmæssigt.

Serie 3-5 inkl.
BP bemærkede, at også i disse rækker har afviklingen været
bedre end tidligere.
1. Også her er der flere WO singler end rimeligt
2. For mange gange mødte der kun 2 spillere op i serie 4.
3. Der var 1 holdtrækning.
4. En serie 3 kamp blev vundet uden kamp
5. Vi skal kigge på 3 dages indsigelsesfristen mod forkerte
indtastede kampe og manglende indtastning af reserver om den fungere efter hensigten.
Veteranrækkerne
FJ bemærkede, at afviklingen var gået efter bogen.
1. Fire kampe var vundet uden kamp
2. Der har været fuldt hold i alle spillede kampe
Ungdomsrækkerne
Iflg. PT har holdturneringen med den nye rækkeinddeling på
over/under 12 år været afviklet efter planen, men der er både
positive og negative oplevelser med denne opdeling.
1. Der skal ikke spilles samlinger i to weekender inden jul,
klubberne har svært ved at stille hold gr. diverse private
julearrangementer.
2. Der er i nogle af kredsene for mærkbar aldersforskel, eks.
1 års drengespiller kontra juniorspillere. Skal evalueres
ved sommermøderne.
3. Selv om TU har bestræbt sig på at sørge for så stor
jævnbyrdighed som muligt, så er det ikke lykkedes i alle
kredsene.
4. Men ellers har det været positivt i de samlinger, jeg har
overværet.
Pointstævnerne
311 spillere i 10 kredse har deltaget i 1 eller begge af de to
første runder af pointstævnerne.
1. Stævnerne er ikke for juniorer, men alligevel har flere
juniorer deltaget.
2. Ved finalestævnet vil disse juniorer blive placeret i en
juniorrække og TU må til sommermøderne evaluere
juniorernes deltagelse.
3. Der har været fremsat et ønske om at spillerne både må
deltage i pointstævnerne og i holdturneringen, hvilket
aktuelt kun er tilladt for puslinge spillere. Det må TU
kigge på ved tilrettelæggelsen at næste sæson.
Arrangementer i 2.
turneringshalvdel

2-mands holdstævnet
Lørdag: Finn J, Jøsse, Kent, Michael Ryding og Peter.
Søndag: Bo, Jøsse, Kent og Peter.
UØM og VØM
Lørdag: Bo, Jøsse. Kent, Carsten M, Torsten H, Peter T, Stig og
Michael Ryding
Søndag: Bo, Jøsse. Kent, Carsten M, Torsten H og Peter T.
Maj deltager ved disse to arrangementer i det omfang, hun ikke
spiller.
Bemanding på senior ØM og i superweekenden afgøres senere.

Borddepotet

Ingen kommentarer

Evt. ny turneringsstruktur
(oplæg fra RAB og HJL)

Det er ikke modtaget noget oplæg, hvorfor TU ikke kunne
behandle dette punkt.
Eventuelle ønsker om ændringer vil derfor henvises til
sommermøderne.

Eventuelt

Intet

Referatet skrevet af Peter Tranto og godkendt af de tilstedeværende udvalgs medlemmer.

