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ALMINDELIGE BESTEMMELSER
§ 1. Formål.
Formålet med ØBTU's turneringsreglement er at sikre, at alle turneringskampe og unionens stævner
afvikles på bedste sportslige måde.

§ 2. Arrangementer.
ØBTU afholder hver sæson (1. juli – 30. juni) følgende faste arrangementer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Holdturnering
Træningsturnering
Pointstævner
2-mands holdstævne
Individuelle ungdomsmesterskaber
Individuelle seniormesterskaber
Individuelle veteranmesterskaber
Superweekend

§ 3. Licens/registrering.
Stk. 1:
Alle spillere, der ønsker at deltage i ØBTU's arrangementer, skal via Bordtennisportalen registreres i
DBTU`s licenssystem.
Stk. 2:
En spiller kan opnå licens/registrering for maximalt to klubber. Disse licenser benævnes som A-licens
og B-licens.
• A-licens giver en spiller ret til deltagelse i stævner og i holdturneringen for sin egen klub.
• B-licens giver en spiller ret til deltagelse i serie 4 og serie 5, dame-, old boys-, veteran- og
ungdomsrækker i ØBTU`s holdturnering for en anden klub.

§ 4. Alderskategorier.
Spillerne inddeles efter alder i følgende kategorier:
Puslinge drenge og piger
Yngre drenge og piger
Drenge og piger
Juniorer
U21
Seniorer
Veteran, 40
Veteran, 50
Veteran, 60
Veteran, 65
Veteran, 70
Veteran, 75

født 2007 og senere
født 2005 og 2006
født 2003 og 2004
født 2000, 2001 og 2002
født 1996, 1997, 1998 og 1999
født 1999 og tidligere
født 1969 - 1978
født 1959 - 1968
født 1954 - 1958
født 1949 - 1953
født 1944 - 1948
født 1943 og tidligere

Skæringsdatoen er 31. december.
Aldersgrænserne skal overholdes, hvilket kan forlanges dokumenteret ved indsendelse af fødsels-, dåbseller navneattest.

§ 5. Klubskifte.
Stk. 1:
Hvis en spiller, der har eller har haft licens for en klub under DBTU eller en udenlandsk klub, ønsker at
skifte til en klub under ØBTU, gælder følgende:
•
•
•
•
•

Klubskifte sker efter DBTU´s regler.
Enhver spiller, der i foregående sæson har spillet for én klub og ønsker at deltage i ØBTU’s
holdturnering for en anden klub, kan ved klubskifte undgå karantæne ved at foretage klubskifte
via Bordtennisportalen inden turneringsstarten.
Som turneringsstart regnes den uge, hvor den pågældende turneringsrække starter.
Ved senere indsendelse gives 1 måneds karantæne for deltagelse i holdturneringen, regnet fra
datoen for godkendelse af klubskiftet.
Enhver spiller, der i samme sæson har spillet for en klub og ønsker at deltage i ØBTU's holdturnering for en anden klub, får 1 måneds karantæne.

Stk. 2:
Klubskifte foretages af de to implicerede klubber i Bordtennisportalen. Den modtagende klub starter,
hvorefter den afgivende klub godkender/afslår.
Klubskiftet er gennemført, hvis begge klubber er enige.
Stk. 3:
Der gives ikke dispensation for karantæne i forbindelse med klubskifte i ØBTU´s holdturnering.
Denne regel gælder dog ikke for serie 4 og serie 5.

§ 6. Påklædning.
Stk. 1:
I holdturneringen er klubfarve obligatorisk.
Stk. 2:
Et holds spillere skal spille i ensartet klubdragt.
Ved klubdragt forstås den farve trøje og benklæder, som klubben har oplyst ved holdtilmeldingen, og
som fremgår af kluboversigten på ØBTU´s hjemmeside.
Farven på spilledragten skal angives så præcist som muligt.

GENERELT OM HOLDTURNERINGEN
§ 7. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning
Stk. 1:
Udsendelse af indbydelse sker primo august for herre seniorrækkerne og ultimo august for de øvrige
rækker.
Stk. 2:
Klubbernes hold tilmeldes og placeres i de rækker, de efter sidste sæsons placeringer er kvalificeret til.
Nye klubbers hold og nye hold fra etablerede klubber placeres efter turneringsudvalgets skøn.
Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at oprykke hold, som man i forbindelse med holdtilmeldingen
finder for stærke til at deltage i en række.
Tilmelding af alle hold skal indeholde navne og sæsonens startratingtal på de spillere, som klubberne
ønsker at benytte på disse hold.
Stk. 3:
Hvis en klub har flere hold i samme række, skal disses styrke (samlede ratingtal) følge
holdnummerbetegnelsen.
Er disse hold i samme kreds, spiller de deres indbyrdes kampe først i hver turneringshalvdel.

Stk. 4:
Såfremt en klub tilmelder flere hold til turneringen end den kan gennemføre, skal den trække sit/sine
lavest rangerende hold i den pågældende aldersklasse.
Hvis sportslige grunde taler herfor, kan turneringsudvalget dog undtagelsesvis tillade, at et højere
rangeret hold trækkes i stedet for.
I så fald tillades det, at kun én spiller ad gangen fra det trukne hold kan optræde på lavere rangerende
hold i resten af sæsonen.
Desuden idømmes klubben en bøde for hvert hold, der trækkes. Bødens størrelse fastsættes af
turneringsudvalget.
Stk. 5:
En holdtrækning medfører, at holdet udgår, og ikke medtages i den efterfølgende sæson.
Holdets spillede kampe annulleres.
Stk. 6:
Ved holdtrækning skal klubben ud over en eventuel bøde dække transportudgifterne til de
modstanderklubber, som har spillet på klubbens hjemmebane. Der benyttes statens laveste takst pr. kørt
km., og afregning sker gennem ØBTU, som udsender opgørelse til de berørte klubber.

§ 8. Rækker.
Stk. 1:
Der spilles i følgende rækker med følgende holdstørrelse og antal hold:
Østserien, herrer .......................................... 4 spillere ................... 2
Serie 1.......................................................... 4 spillere ................... 4
Serie 2.......................................................... 4 spillere ................... 6
Serie 3.......................................................... 3 spillere ................... 7
Serie 4.......................................................... 3 spillere .................. x
Serie 5.......................................................... 2 spillere ................... x

kredse
kredse
kredse
kredse
kredse
kredse

a 10 hold
a 10 hold
a 10 hold
a 10 hold

Veteran 40 A ............................................... 2 spillere ................... 1
Veteran 40 B ............................................... 2 spillere ................... 1
Veteran 40 C ............................................... 2 spillere .................. x
Veteran 50 A ............................................... 2 spillere ................... 1
Veteran 50 B ............................................... 2 spillere .................. 1
Veteran 50 C ............................................... 2 spillere ................... x

kreds
kreds
kredse
kreds
kredse
kredse

a 6 hold
a 6 hold

Herre ungdom over 12 år ............................ 3 spillere ................... x kredse
Herre ungdom under 12 år .......................... 3 spillere ................... x kredse

a 6 hold
a 6 hold
a 6-8 hold
a 6-8 hold

Puslinge B ................................................... 3 spillere ................... x kredse
Turneringsudvalget inddeler herre ungdomsrækkerne i styrkemæssige kredse efter holdtilmeldingen.
Stk. 2:
En klub kan maksimalt have ét hold pr. kreds i en række i seniorrækkerne.
Der kan dog i ganske særlige tilfælde tages geografiske hensyn i rækkerne fra serie 2 og nedefter, således
at en klub kan have to eller flere hold i samme kreds, såfremt der bliver for store kørselsafstande.
Stk. 3:
Overbygningshold er ikke tilladt i ØBTU´s holdturnering.

OM BRUG AF SPILLERE
§ 9. Specielt om spilleres holddeltagelse.
Stk. 1:
• Serie 2 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et ratingtal på 1999 og derunder.
• Serie 3 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart har et ratingtal på 1699 og derunder.
• Serie 4 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart start har et ratingtal på 1499 og derunder.
• Serie 5 er kun åben for spillere, der ved sæsonstart start har et ratingtal på 1099 og derunder.
• I serie 3, 4 og 5 må der ikke deltage ungdomsspillere.
I serie 3 må der dog benyttes to juniorspillere fra kategori B og nedefter.
• Er der tale om en klubs førstehold, kan der efter ansøgning dispenseres fra reglen om ratinggrænse.
Stk. 2:
Spillere i veteranrækkerne kan tillige deltage i en herre seniorrække.
Stk .3:
En spiller på hold i ungdoms-DT eller ØBTU´s ungdomsholdturnering kan benyttes på seniorhold i
den klub, hvor spilleren har sin A-licens.
Spilleren må dog ikke deltage på begge hold, hvis disse spiller samtidigt, og op- og nedrykning sker
særskilt efter reglerne for henholdsvis ungdoms- og seniorholdet.
Stk. 4:
En spiller kan i ungdomsrækkerne, herunder Danmarksturneringen, ikke på samme tid spille på
turneringshold i en klub på B-licens og i en anden klub på A-licens, heller ikke efter reservereglerne
eller reglerne om op- og nedrykning.
En spiller kan i ungdomsrækkerne ikke på samme tid spille på ungdomshold i to forskellige
aldersklasser. En spiller i en yngre aldersklasse kan dog efter de gældende reserveregler, spille som
reserve to gange på hold i en ældre aldersklasse.
Sættes en spiller af holdet i den klub, hvor spilleren har sin B-licens, kan spilleren dog tilbagekalde
sin B-licens og spille på hold i den klub, hvor spilleren har sin A-licens.
En spiller kan benyttes i kvalifikationen til Danmarksturneringen i en klub på B-licens og herefter i
den kommende sæson benyttes for sin A-licens klub i ØBTU´s holdturnering, dog kun, hvis holdet
ikke kvalificerer sig til Danmarksturneringen.
Stk. 5:
En holdkamp skal være færdigspillet, inden spilleren må påbegynde en ny.

§ 10. Specielt om kvindelige spilleres holddeltagelse.
Stk. 1:
Kvindelige spillere kan samtidig spille både på et damehold og et herrehold, idet aldersklasser og
ratinggrænser skal overholdes.
Stk. 2:
Ved deltagelse på herre-ungdomshold gælder, at dame ungdomsspillere skal følge samme regler som for
herre ungdomsspillere.

Ved indtræden efter turneringens start må en dame ungdomsspillers aktuelle ratingtal ikke overstige
holdets gennemsnitlige ratingtal. Dette gælder både som ordinær spiller og som reserve.
Stk. 3:
Det er en gyldig flytteårsag at flytte den ene kamp, hvis en spiller deltager på flere hold.
De pågældende spillere må være opmærksomme herpå, således at den flyttede kamp kan afvikles inden
den oprindelige kampdato eller senest i samme uge.
Stk. 4:
I senior- og ungdoms-damerækker skal mindst én af spillerne have A-licens for den pågældende klub.

§ 11. Udskiftning af spillere mellem klubbens hold.
Stk. 1:
Ved udskiftning af spillere mellem klubbens hold må en spiller kun rykkes et hold ned.
Den nedrykkede spiller må først benyttes på det lavere hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra, har
spillet (eller spiller samme dag) uden ham/hende.
Spiller det hold, som spilleren skal rykkes ned på også uden ham/hende, kan han efterfølgende/samme
dag rykke yderligere et hold ned.
Ingen spiller kan i samme sæson rykke mere end i alt to hold ned.
Stk. 2:
Ved et holds udeblivelse eller afbud fra/til en holdkamp gælder holdopstillingen fra det pågældende
holds forrige kamp med hensyn til nedrykning af spillere til lavere rangerende hold.
Stk. 3:
Vær opmærksom på reglen for nedrykning af spillere i turneringens 2. halvdel, jf § 15, stk. 3.

§ 12. Brug af reserver.
Stk. 1:
Som reserve på et hold kan klubben benytte:
1. En spiller fra et af klubbens lavere rangerende hold eller
2. En spiller, der ikke i forvejen har spillet på hold i den pågældende sæson eller
3. En nedrykket spiller (§11, stk. 1), der ikke efterfølgende har spillet på lavere rangerende hold.
Spilleren efter punkt 1 kan rykkes tilbage på sit ordinære hold straks, dog tidligst dagen efter, at
vedkommende har spillet som reserve på det højere rangerende hold.
Spilleren efter punkt 2 og 3 kan benyttes på et lavere rangerende hold straks, dog tidligst dagen efter, at
vedkommende har spillet som reserve på det højere rangerende hold.
Stk. 2:
Den erstattede spiller må ikke benyttes på lavere rangerende hold, og det skal altid anføres i det
elektroniske holdskema på klubportalen, når en spiller har været benyttet som reserve. Det skal ligeledes
fremgå, hvem reserven erstatter.
Stk. 3:
Man kan kun være reserve for en spiller, som har spillet på det hold, man er reserve på.
Stk. 4:
I løbet af en sæson kan en spiller kun fungere som reserve i tre kampe, dog max. i to kampe i 1.
turneringshalvdel.

Stk. 5:
Ved brug af reserver på ungdomshold i højere aldersklasse gælder, at reservespillerens aktuelle ratingtal
på kampdagen ikke må overstige det aktuelle ratingtal for den spiller, pågældende erstatter.

§ 13. Anden brug af spillere.
Stk. 1:
Uanset allerede skrevet holdskema kan en spiller, så længe pågældende spillers første kamp ikke er
startet, erstattes med en anden lovlig spiller.
Stk. 2:
Ingen spiller kan deltage på mere end et hold pr. dag.
Stk. 3:
I double kan der indsættes en spiller fra et andet hold eller en spiller, der ikke spiller på hold.
• Den pågældende spiller skal være spilleberettiget på holdet.
• Det kan dog ikke lade sig gøre samtidig med, at spilleren deltager på et andet hold.
• En holdkamp skal være færdigspillet inden spilleren må deltage i en ny.
Stk. 4:
En spiller, der kun indsættes i double, tæller ikke med som reserve eller ordinær spiller.

§ 14. Ulovlig spiller.
Stk. 1:
For holdturneringen gælder, at brug af ulovlig spiller har den konsekvens, at pågældende spillers kampe
annulleres.
Stk. 2:
Endvidere idømmes spilleren to spilleugers karantæne, og klubben idømmes en bøde, fastsat af
turneringsudvalget.
Stk. 3:
Efter overstået karantæne kan spilleren genindtræde på sit ordinære hold.
Stk. 4:
Har brugen af en ulovlig spiller den konsekvens, at holdet derved ikke er lovligt jf. § 33, stk. 8, så tabes
holdkampen med maximumcifre.
Dog vil holdet i en sådan situation ikke blive betragtet som udeblevet fra den pågældende holdkamp.

§ 15. Brug af spillere og reserver i 1.turneringsrunde og ved turneringsafslutning.
Stk. 1:
I første turneringsrunde gælder, at samme spiller kun må benyttes som ordinær spiller på et hold.
Dette gælder, uanset om spilleren benyttes i DT eller i ØBTU´s holdturnering.
Benyttes spilleren på et hold i første kamp i DT, så kan spilleren ikke benyttes på et hold i første kamp i
ØBTU´s holdturnering.
Dog kan spilleren benyttes som reserve i henhold til § 12.
Såfremt en spiller deltager på to hold (eks. et senior- og et ungdomshold), så gælder ovenstående pr.
hold.

Stk. 2:
Ved op- og nedrykning af spillere til og fra DT gælder, at det er holdopstillingerne i den senest spillede
DT-runde, der er afgørende for, hvilke spillere man må benytte i ØBTU-holdturneringens første runde.
Stk. 3:
I anden halvdel af holdturneringen kan en spiller ikke rykkes ned på et lavere rangerende hold, når
spilleren har været benyttet som ordinær spiller på et hold.
Dette gælder kun for rækkerne, Østserien, serie 1, serie 2 og serie 3.
Det betyder, at en spiller er fastlåst til det hold, som spilleren stiller op på som ordinær spiller fra og med
første kamp i turneringens anden halvdel.
Klubberne skal derfor efter afslutningen af første halvdel af turneringen beslutte sig for, hvordan deres
holdopstillinger skal se ud i anden halvdel af turneringen.
Dette gælder også for spillere på hold i DT.
Stk. 4:
Undtaget herfra er spillere der helt klart har været benyttet som reserver fra et lavere rangerende hold.
En spiller, der ikke i sæsonen har spillet på hold, må kun benyttes på et hold, hvor spillerens aktuelle
ratingtal ikke overstiger det aktuelle ratingtal for den spiller, pågældende erstatter.
Der må altid benyttes spillere fra et lavere rangerende hold.
En spiller, der har været benyttet som reserve på et højere rangerende hold, kan flyttes tilbage til sit
ordinære hold under iagttagelse af § 12.

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER
§ 16. Østserien.
Stk. 1:
ØSTSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 3. division.
Stk. 2:
Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i hver af de to kredse spiller efter kredsenes afslutning
en oprykningskamp på neutral bane.
Vinderen af kampen deltager i en kvalifikationsturnering til 3. division.
Stk. 3:
Taberen spiller endnu en oprykningskamp på neutral bane mod vinderen af en kamp mellem de to
kredses næstbedst placerede, oprykningsberettigede hold.
Vinderen af denne kamp deltager ligeledes i en kvalifikationsturnering til 3. division.
Alle oprykningskampe, nævnt i stk. 2 og 3, spilles samme dag.
Stk. 4:
De to hold, der ved disse oprykningskampe ikke sikrer sig direkte oprykning, vil muligvis blive indbudt
til en kvalifikationsturnering mod hold fra andre lokalunioner.
Melder et hold afbud til denne kvalifikationsturnering to år i træk, vil holdet blive tvangsnedrykket til
serie 1.

Stk. 5:
Nr. 9 og 10 i de to kredse rykker direkte ned i serie 1, mens nr. 8 i de to kredse spiller kvalifikationskamp
mod et hold fra serie 1 om forbliven i rækken.
Stk. 6:
Taberne af kvalifikationskampene mellem nr. 8 og et hold fra serie 1 spiller en ekstra kvalifikationskamp
om at være hhv. 1. og 2. reserve i tilfælde af evt. ledige pladser i østserien.
Stk. 7:
I tilfælde af større nedrykning fra 3. division end oprykning fra østserien beslutter turneringsudvalget,
hvorledes op- og nedrykning skal finde sted mellem østserien og serie 1.
Stk. 8:
Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge turneringsudvalget om evt. ledige pladser i
østserien, såfremt man mener at have spillermateriale hertil.
Undtaget herfra er dog nedrykkere fra østserien, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang.
Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende
spillere.

§ 17. Serie 1.
Stk. 1:
Fra SERIE 1 rykker det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i de fire kredse op i østserien.
Stk. 2:
Det næstbedste, oprykningsberettigede hold i de fire kredse får en yderligere chance for oprykning.
Efter lodtrækning mødes de fire hold i to kampe, og vinderne møder derefter hver sin nr. 8 fra de to
østseriekredse (igen efter lodtrækning) om to pladser i østserien.
Stk. 3:
Nr. 9 og 10 i de fire kredse rykker direkte ned i serie 2, og erstattes af 8 hold fra serie 2 (se nedenfor).
Stk. 4:
Skal der foretages yderligere op- eller nedrykning af hold, beslutter turneringsudvalget, hvorledes den
eventuelle yderligere op- eller nedrykning skal foregå.
Stk. 5:
I forbindelse med holdtilmeldingen kan man ansøge turneringsudvalget om den sidste plads i rækken,
samt om evt. ledige pladser i tilfælde af holdtrækninger, såfremt man mener at have spillermateriale
hertil.
Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende
spillere.

§ 18. Serie 2.
Stk. 1:
Fra SERIE 2 rykker det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i de seks kredse op i serie 1.
Stk. 2:
Om de to sidste pladser i serie 1 spilles en cupturnering (efter lodtrækning) mellem de næstbedst
placerede, oprykningsberettigede hold i de 6 kredse, I denne cupturnering vil de to hold med flest
opnåede points være oversiddere i første runde.
Stk. 3:
Det lavest placerede hold i hver af kredsene rykker direkte ned i serie 3.

Stk. 4:
I forbindelse med holdtilmeldingen kan man ansøge turneringsudvalget om evt. ledige pladser i tilfælde
af holdtrækninger, såfremt man mener at have spillermateriale hertil.
Undtaget herfra er dog nedrykkere fra serie 2, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang.
Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende
spillere.

§ 19. Serie 3.
Stk. 1:
Fra SERIE 3 rykker vinderne af de syv kredse op i serie 2.
Stk. 2:
Det lavest placerede hold i hver af kredsene rykker direkte ned i serie 4.
Stk. 3:
I forbindelse med holdtilmeldingen kan man ansøge turneringsudvalget om evt. ledige pladser i tilfælde
af holdtrækninger, såfremt man mener at have spillermateriale hertil.
Undtaget herfra er dog nedrykkere fra serie 3, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang.
Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende
spillere.

§ 20. Serie 4.
Stk. 1:
Fra SERIE 4 rykker vinderne af kredsene op i serie 3.
Stk. 2:
Der er fri tilmelding i serie 4.
Stk. 3:
Mellem en klubs hold i serie 4 gælder en fleksibel reserveregel, således at klubben kan anvende en spiller
som reserve på et andet af klubbens hold i rækken, uanset holdnummerbetegnelsen.
Stk. 4:
En spiller kan dog maximalt optræde tre gange som reserve efter denne fleksible reserveregel.

§ 20. Serie 5.
Stk. 1:
Fra SERIE 5 rykker vinderne af kredsene op i serie 4.
Stk. 2:
Der er fri tilmelding i serie 5.
Stk. 3:
Mellem en klubs hold i serie 5 gælder en fleksibel reserveregel, således at klubben kan anvende en spiller
som reserve på et andet af klubbens hold i rækken, uanset holdnummerbetegnelsen.
Stk. 4:
En spiller kan dog maximalt optræde tre gange som reserve efter denne fleksible reserveregel.

§ 22. Passering ved op/nedrykning.
Stk. 1:
Mellem 3. division og østserien, mellem østserien og serie 1 og mellem serie 1 og serie 2 gælder det, at
hold fra samme klub ikke kan passere hinanden ved op- og nedrykning.
Dette gælder også for overbygnings- og moderklubber ved op- og nedrykning til og fra 3. division.
Stk. 2:
Det er holdenes placering ved selve kredsenes afslutning, der er afgørende for ovenstående.
Stk. 3:
Rykker en overbygningsklubs hold ud af 3. division, tilfalder holdet den klub, der sikrede klubben
oprykningen.

§ 23. Veteran 40.
Stk. 1:
Veteran 40 turneringen omfatter en A-, en B- og en C-række.
Stk. 2:
Aldersgrænsen for deltagelse i veteran 40-rækkerne er 40 år, hvilket vil sige, at spilleren har opnået
denne alder i det kalenderår, hvor holdturneringen starter. Herudover er turneringen tillige åben for
spillere, der i den efterfølgende sæson opnår veteran 40 alderen.
Stk. 3:
En klub kan kun have ét hold i A-rækken. Turneringsudvalget kan give dispensation fra dette efter
begrundet ansøgning.
Nr. sidst rykker ned i B-rækken og erstattes af et hold derfra.
Såfremt der tilmelder sig hold til veteran 40 turneringen, som efter turneringsudvalgets skøn er stærke
nok til at træde direkte ind i A-rækken, så vil der kunne blive tale om ekstra nedrykning til B-rækken.
En klubs hold kan ikke passere hinanden ved op- og nedrykning mellem A- og B-rækken.
Stk. 4:
Oprykker fra VETERAN 40 B er det bedst placerede, oprykningsberettigede hold.
En klub kan kun have ét hold i B-rækken. Turneringsudvalget kan give dispensation fra dette efter
begrundet ansøgning.
Nr. sidst rykker ned i C-rækken og erstattes af et hold derfra.
Stk. 5:
Oprykkere fra VETERAN 40 C er det bedst placerede, oprykningsberettigede hold.
Der er fri tilmelding til C-rækken.
Stk. 6:
Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge turneringsudvalget om evt. ledige pladser i A- og
B-rækkerne, såfremt man mener at have spillermateriale hertil. Der skal ved en sådan ansøgning opgives
spillernavne og ratingtal.
Stk. 7:
Kampene afvikles som lørdagssamlinger på skift hos nogle af klubberne i kredsen.
De gældende regler for weekendsamlinger gælder også for samlingerne i veteran 40 turneringen.

Stk. 8:
Spillere, der deltager i veteran 40 danmarksturneringen, kan ikke samtidigt deltage i ØBTU's veteran 40
turnering.
Stk. 9:
I veteran 40-rækkerne kan der benyttes spillere på B-licens, jf. § 10, stk. 5.
Stk. 10:
Bliver et hold nødt til at melde afbud til en samling, vil det normalt medføre, at de pågældende kampe i
samlingen tabes med maximumcifre.
Et hold, der er udeblevet fra en samling, kan ikke rykke op, men kan modtage præmier.

§ 24. Veteran 50.
Stk. 1:
Veteran 50-rækkerne omfatter en A-, en B- samt en C-række.
Stk. 2:
Aldersgrænsen for deltagelse i veteran 50-rækkerne er 50 år, hvilket vil sige, at spillerne har opnået
denne alder i det kalenderår, hvor holdturneringen starter.
Stk. 3:
Ved turneringens afslutning rykker nr. sidst i A-rækken ned, og erstattes af nr. 1 i B-rækken, og nr. sidst
i B-rækken rykker ned og erstattes af nr. 1 i C-rækken.
Stk. 4:
Spillere, der deltager i veteran 50 danmarksturneringen, kan ikke samtidig deltage i ØBTU´s veteran 50
turnering.
Stk. 5:
Med hensyn til tilmelding, afvikling og brug af spillere på B-licens gælder samme regler som for veteran
40.

§ 25. Ungdomsrækkerne.
Stk. 1:
Når ØBTU har modtaget tilmeldingerne til ungdomsholdturneringen, placerer turneringsudvalget de
tilmeldte hold inden for aldersklasserne i de rækker, som holdene har styrke til efter de opgivne
spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere.
En klub kan dog ved holdtilmeldingen angive et ønske om, hvor holdet skal spille.
Stk. 2:
Det er aldersgrænserne, der individuelt er gældende i det efterfølgende kalenderår, der anvendes i alle
ungdomsrækkerne.
Stk. 3:
Der tillades brug af ungdomsspillere med B-licens i ungdomsrækkerne, dog maximalt én B-licens pr.
hold.
A- og B-licens løses samtidigt ved sæsonstarten. Skal en spiller have en B-licens i løbet af sæsonen, så
gælder samme bestemmelser som ved flytning fra en klub til en anden, dvs. at der er 1 måneds karantæne,
inden spilleren kan benytte sin B-licens.

Stk. 4:
Mellem en klubs hold i enhver ungdomsrække gælder en fleksibel reserveregel, således at klubben kan
anvende en spiller som reserve på et andet af klubbens hold i samme række, uanset
holdnummerbetegnelsen.
Benyttes en spiller som reserve i begge et holds kampe i en samling, tæller dette som kun én reservetjans.
Stk. 5:
Samtlige ungdomsrækker afvikles fortrinsvis på lørdage og søndage. Dog kan der spilles på andre dage,
hvis begge klubber er enige herom.
Stk. 6:
Rækkerne afvikles som en blanding af samlinger og enkeltkampe (lokale kampe).

§ 26. Pointstævner for ungdom
Stk. 1:
Hvem kan deltage:
• Pointstævnerne henvender sig til nye ungdomsspillere, som ikke skal spille på et turneringshold.
Som hovedregel gælder, at man kan deltage i pointstævnerne den første sæson.
• I den anden sæson er det hensigten, at spilleres skal spille på et turneringshold. Dog kan
klubben vurdere, at en spiller ikke har styrke til at spille på turneringshold. Sådanne spillere
kan derfor spille med i pointstævnerne i deres anden sæson.
• I en spillers tredje sæson kan deltagelse i pointstævnerne ikke finde sted.
Stk. 2:
Turneringshold contra pointstævner:
Spillere der deltager på turneringshold kan ikke samtidig deltage i pointstævnerne. Dog kan en
pointstævnespiller spille som reserve på et turneringshold efter reservereglen (i løbet af en sæson kan
en spiller kun fungere som reserve i to runder).
Alle puslingespillere kan dog frit spille med ved pointstævnerne, samtidig med, at de spiller på et
turneringshold.
Stk. 3:
Nye spilleres 1. sæson:
Alle nye ungdomsspillere kan deltage i pointstævnerne.
En ny spiller kan i løbet af sæsonen starte i hvilken som helst af de 6 runder.
Stk 4:
Nye spilleres 2. sæson:
Nye spillere, der i deres første sæson ikke har deltaget i pointstævnerne, kan deltage efter
retningslinjerne nævnt i stk. 3.
Hvis klubben vurderer, at spilleren ikke har styrke til at deltage på turneringshold, kan spilleren med
ØBTUs godkendelse deltage i pointstævnerne.
ØBTUs turneringsudvalg udsender ved sæsonstarten en oversigt over spillere, der ikke kan deltage i
pointstævnerne i den nye sæson. Oversigten er vejledende for klubberne.
Vurderer ØBTU, at en spillers styrke er for stærk til at deltage i pointstævnerne, kan spilleren benyttes
på turneringshold.

Stk. 5:
Nye spilleres 3. sæson:
Spilleren kan ikke deltage i pointstævnerne, men kan spille med i holdturneringen.
Stk 6:
Kredsopdeling:
Klubberne bliver delt op i geografiske kredse á 3 – 5 klubber. Spillerunderne afvikles på skift hos klubberne i
kredsen.

Stk. 7:
Runder:
Der afvikles i alt 6 runder i løbet af sæsonen samt et finalestævne for spillerne i alle kredse.
Stk. 8:
Puljer:
Runderne afvikles i puljer á 5-7 spillere.
Efter hver runde rykker nr. 1 og 2 en pulje op, og nr. sidst og næstsidst rykker en pulje ned.
I en pulje kan nye spillere indsættes, idet puljen så udvides.
Der kan dog maximalt være 8 spillere i en pulje.
Spillere, som har meldt afbud til en runde, har som udgangspunkt ret til at genindtræde i den pulje, de
havde kvalificeret sig til.
Stk. 9:
Præmier:
Der vil være præmier til alle puljevindere i hver af de 6 runder.
Stk. 10:
Finalestævne:
Turneringen sluttes af med et finalestævne. Spillerne inddeles af turneringsudvalget i 5 drenge- og 2
pigerækker.
Alle spillere, der har deltaget i mindst et af sæsonens pointstævner, kan deltage i finalestævnet.

KAMPAFVIKLING
§ 27. Regler ved kampafvikling.
Stk. 1:
Turneringen afvikles som en dobbeltturnering, hvor holdene mødes to gange. Turneringsudvalget kan
dog i specielle tilfælde – hvor der er færre end 8 hold i en kreds - beslutte en anden afviklingsform samt
beslutte, at enkelte kampe kan spilles på neutral bane.
Stk. 2:
Alle kampene spilles fuldt ud.
I kredskampe og kvalifikationskampe mellem rækkerne standses kampene, når der er fundet en vinder.
Stk. 3:
Der spilles efter ØBTU´s holdskemaer.
Den arrangerende klub har pligt til at indtaste kampresultat og enkeltresultater fra holdkampene.
Indtastningen skal ske samme dag kampen spilles.

Stk. 4:
Hvis en af de to klubber, der har spillet en holdkamp, opdager fejl ved indtastningen, skal klubben
meddele dette til ØBTU´s sekretariat inden for 3 døgn efter kampens afholdelse, dvs. senest kl.24.00
på tredjedagen efter kampens afholdelse (Eksempel: Spilles en kamp mandag, skal evt. indsigelser
gøres senest torsdag kl. 24.00). Indsigelser, der kommer senere end denne frist, vil ikke blive
behandlet, med mindre der foreligger en acceptabel grund til, at kampresultatet ikke er indtastet til
tiden.
Stk. 5:
Holdskemaerne skal opbevares, så ØBTU kan rekvirere en kopi, hvis det skønnes nødvendigt.
I tilfælde af indtastning af falsk holdskema betyder det bøde og tabt kamp for begge hold, ligesom det
kan medføre udelukkelse fra turneringen.
Såfremt ovenstående ikke overholdes, kan arrangøren af turneringskampen idømmes en bøde, hvis
størrelse fastsættes af turneringsudvalget.
Stk. 6:
Resultater og stillinger bringes løbende på ØBTU's hjemmeside via links til BORDTENNISPORTALEN).
Slutstillingerne vises på hjemmesiden i et elektronisk resultathæfte.
Stk. 7:
Det hold, der står først i kampoversigten, skal stå i venstre kolonne på holdskemaet.
Alle spillerne skal så vidt muligt være spilleklare til det fastsatte tidspunkt, og en spiller skal være klar
til at spille, når pågældendes første kamp ifølge holdskemaet står for tur.
I modsat fald kan der indsættes reserve for vedkommende. Sker dette ikke, regnes den pågældende
spillers kampe for tabte.
Stk. 8:
Bliver en påbegyndt holdkamp af gyldig grund ikke færdigspillet, skal der træffes aftale med
turneringsudvalget om kampens fortsættelse.
Stk. 9:
Den arrangerende klub skal levere bolde til holdkampen. Endvidere skal klubben sørge for, at borde, net
og belysning samt lokaleforholdene er i overensstemmelse med gældende regler.
Anbefalet spilleplads, min. 5 x 10 x 3 m. - (bredde, længde, højde til loft).
Minimum 400 lux i hele spillelokalet.
Er ovenstående ikke i orden, kan klubben idømmes en bøde af turneringsudvalget.
En evt. protest mod disse forhold skal nedlægges skriftligt før holdkampens begyndelse.
Såfremt en holdkamp er begyndt, regnes forholdene for godkendt.
Stk. 10:
ØBTU har ret til at kontrollere en holdkamp og de forhold, hvorunder den afvikles.

§ 28. To personers hold.
I to personers holdkampe spilles kampene i denne rækkefølge:
A1 mod B1
A2 mod B2
Double
A1 mod B2
A2 mod B1
To personers holdkampe afvikles på ét bord.

§ 29. Tre personers hold.
I tre personers holdkampe spilles kampene i denne rækkefølge:
A1 mod B1
A2 mod B2
A3 mod B3
A2 mod B1
A1 mod B3
A3 mod B2
Double
A2 mod B3
A3 mod B1
A1 mod B2
Tre personers holdkampe afvikles på ét bord.

§ 30. Fire personers hold.
Fire personers holdkampe spilles efter "Det svenske system", hvor kampene spilles i følgende
rækkefølge:
A1 mod B1
A2 mod B2
A3 mod B3
A4 mod B4
A1 mod B2
A2 mod B1
A3 mod B4
A4 mod B3
1. double
2. double
A1 mod B4
A3 mod B2
A2 mod B3
A4 mod B1
Fire personers holdkampe afvikles på to borde.

§ 31. Pointgivning.
Vundet kamp giver 2 points.
Ved uafgjort kamp tildeles begge hold 1 point.

Ved turneringens afslutning er det hold, der har flest points, vinder.
I tilfælde af pointlighed er forskellen mellem vundne og tabte enkeltkampe afgørende.
Står 2 eller flere hold stadig lige, er den/de indbyrdes kamp(e) afgørende, og er der stadig ingen afgørelse,
tælles sæt i den/de indbyrdes kamp(e).

§ 32. Flytning af kampe.
Stk. 1:
Ønskes en turneringskamp spillet inden den fastsatte kampdato, eller senere i samme uge som
kampdatoen, kan klubberne aftale dette.
Flytningen skal dog meddeles sekretariatet af hensyn til rettelse på Bordtennisportalen.
Stk. 2:
Ønskes en turneringskamp spillet senere end samme uge som kampdatoen, kan dette ske, hvis klubberne
er enige herom.
Flytningen skal meddeles sekretariatet af hensyn til rettelse på Bordtennisportalen.
Meddelelsen skal indeholde en ny kampdato, der senest må ligge 14 dage efter den oprindelige
kampdato.
Efterårsferien (uge 42) og vinterferien (uge 7 og uge 8) samt eventuelle friuger medregnes ikke i denne
14-dages frist.
Stk. 3:
Hvis en kamp må aflyses som følge af en force majeure situation, kan turneringsudvalget dispensere fra
14 dages reglen.
Stk. 4:
Alle kampe i 1. turneringshalvdel skal være afviklet inden jul, og alle kampe i 2. turneringshalvdel skal
være afviklet senest i kredsens sidste spilleuge.
Stk. 5:
Ved flytning af kampe er det den reelle kampdato, der er gældende med hensyn til brug af reserver og
ved udskiftning af spillere.
Stk. 6:
Undlader klubber at meddele en flytning, skal turneringsudvalget idømme en sanktion, jf. § 42, stk.2.
Stk. 7:
Turneringsudvalget kan flytte en kamp, hvis denne har sammenfald med et arrangement, der prioriteres
højere end holdturneringen.
Stk. 8:
Bliver en kamp udsat som følge af en force majeure situation, og klubberne ikke kan blive enige om en
ny kampdato, fastsætter turneringsudvalget denne.

§ 33. Udeblivelse.
Stk.1:
Udebliver et hold fra en turneringskamp eller sender afbud, regnes kampen for tabt af det pågældende
hold med maximumcifre, og klubben kan idømmes en af turneringsudvalget fastsat bøde.

Endvidere skal klubben betale dokumenterede udgifter ved kampens arrangement, samt spille evt.
manglende kampe mod det pågældende hold i samme turnering på modstanderens bane og på
modstanderens hjemmebanedag.
Sker udeblivelsen i 2. turneringshalvdel, skal den udeblevne klub dække modstanderens kørselsudgifter
til kampen i 1. turneringshalvdel.
Stk. 2:
I gentagelsestilfælde udelukkes det pågældende hold med dets faste spillere fra videre deltagelse i
turneringen, og holdets spillede kampe udgår af turneringsregnskabet.
I den efterfølgende sæson nedrykkes holdet til nærmest underliggende række.
Stk. 3:
Er et hold ikke er klar til at spille senest 15 min. efter fastsat tid, kan modparten kræve at vinde uden
kamp. Er en spiller ikke spilleklar, når spilleren skal starte sin første kamp, kan modparten kræve at
spilleren diskvalificeres.
Stk. 4:
Såfremt et hold udebliver fra en kamp - dvs. ikke er klar til at spille på det fastsatte tidspunkt - fastsætter
turneringsudvalget sanktionen jvf. § 42.
Stk. 5:
Ved udeblivelse i ungdomsrækkerne bestemmer turneringsudvalget, om kampene skal spilles.
Stk. 6:
Hvis en klub møder senere end nævnt i stk. 3, vil en eventuel protest over tabt kamp ikke blive
imødekommet.
Undtagelse: Hvis forsinkelsen skyldes force majeure som følge af f.eks. forsinkelse hos offentlige
transportmidler, trafikale problemer, herunder snefald. Dette skal behørigt dokumenteres.
Stk. 7:
Et hold, der ikke har spillet alle turneringskampe, kan ikke blive række/kredsvinder, rykke op eller
modtage præmier. Dette gælder også, hvis en klub melder afbud til en turneringskamp!
Stk. 8:
Et hold betragtes som udeblevet, såfremt mindre end 3 af holdets spillere (ved en 4-mands holdkamp)
eller 2 af holdets spillere (ved en 3-mands holdkamp), eller 1 af holdets spillere (ved en 2-mands
holdkamp) ikke er mødt, eller at holdet ikke fuldfører holdkampen.

§ 34. Kredskampe.
Stk. 1:
Som afslutning på holdturneringen spilles der i alle senior- og ungdomsrækker kredskampe om
unionsmesterskabet.
I rækker med én kreds går nr. 1-4 direkte til finalestævnet.
I rækker med to kredse går nr. 1 og 2 i hver kreds direkte til finalestævnet.
I rækker med mere end to kredse spiller nr. 1 og 2 i hver kreds indledende kredskampe om 4 pladser ved
finalestævnet (jf. stk. 3 og 4).
Stk. 2:
I østserien spiller kun vinderne af de to kredse en finale om mesterskabet, mens toerne i kredsene
modtager bronzemedaljer.

Stk 3.:
I rækker med mere end to kredse spilles der indledende kredskampe efter cup-systemet inden
finalestævnet.
Der foretages seedning, således at de kredsvindere, der har opnået flest points i forhold til antal hold i
kredsen, vil blive seedet.
Stk. 4:
I første runde har kredsvinderne hjemmebane, og de møder efter lodtrækning en toer fra en anden kreds.
Er der oversiddere, vil disse være de kredsvindere, der har opnået flest points i forhold til antal hold i
kredsen.
I anden runde spilles der - bortset fra ovennævnte evt. oversiddere - efter almindelig lodtrækning.
Stk. 5:
I finalestævnet afvikles semifinaler og finaler i alle ovennævnte rækker.
Der er præmie til alle fire hold i finalestævnet.
Stk. 6:
For at deltage på et hold i kredskampene, skal man have spillet på holdet og have deltaget i mindst 1/4
af holdets kampe.
Som reserve kan der dog benyttes en spiller fra et lavere rangerende hold.
Er der tale om klubbens lavest rangerende hold, kan en spiller fra klubben benyttes som reserve.
Denne spiller skal være spilleberettiget på holdet, og pågældendes aktuelle ratingtal skal matche (må
højest være 22 points over) det aktuelle ratingtal for den spiller, pågældende erstatter
Stk. 7:
Undladelse af at stille op til kredskampe straffes med en bøde, ud fra de gældende regler for
holdturneringen.

§ 35. Kvalifikationskampe mellem de 3 øverste herrerækker
Stk. 1:
Ved sæsonafslutningen spilles der kvalifikationskampe mellem de 3 øverste rækker.
Stk. 2:
Disse kvalifikationskampe afvikles som anført i § 17 og 18.
Stk. 3:
For at deltage på et hold i kvalifikationskampene, skal man have spillet mindst tre turneringskampe for
klubben i løbet af sæsonen, og i øvrigt være spilleberettiget, jf. § 15.
Stk. 4:
Undladelse af at stille op til kvalifikationskampe medfører, at holdet ikke er oprykningsberettiget i
efterfølgende sæson.

§ 36. Protester.
Alle protester mod turneringens afvikling skal af klubben fremsendes til turneringsudvalget.
Protesten skal være turneringsudvalget i hænde senest tre dage efter pågældende kamps afvikling.
Protester, som modtages efter tidsfristen, bliver ikke behandlet.

ANDRE HOLDTURNERINGER
§ 37. Træningsturneringen.
Stk. 1:
Indbydelse til TRÆNINGSTURNERINGEN udsendes primo juli og turneringen afvikles inden den
ordinære holdturnering starter.
I alle rækkerne spilles med samme holdstørrelse som i ØBTU's holdturnering som en enkeltturnering.
Stk. 2:
I rækker med mere end én kreds spilles kredskampe mellem kredsenes vindere.
Stk. 3:
Alle kampe i træningsturneringen tæller med på ratinglisten.
Stk. 4:
De tilmeldte hold skal så vidt muligt bestå af spillere, som styrkemæssigt svarer til den række, som
holdene tilmeldes i.
Stk. 5:
For træningsturneringen gælder samme regler som for holdturneringen.

INDIVIDUELLE MESTERSKABER OG INVITATIONSSTÆVNER
§ 38. ØBTU's individuelle mesterskaber i single og double.
Stk. 1:
Individuelle unionsmesterskaber afvikles for ungdoms- og veteranmesterskabernes vedkommende i
anden eller tredje weekend i januar måned, og for seniormesterskabernes vedkommende i anden eller
tredje weekend i februar måned.
Stk. 2:
Unionens klubber kan ansøge om at være medarrangør af mesterskaberne. Der udbetales et
arrangørbeløb til den arrangerende klub, jvf. unionens takstblad.
Stk. 3:
Mesterskaberne følger
turneringsreglement.
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Samtlige single- og doublerækker spilles i puljer med efterfølgende cupturnering.
En række gennemføres dog kun, hvis der på forhånd er tilmeldt mindst 3 spillere/par.
Gennemføres en række ikke, overføres eventuelt tilmeldte spillere/par til en anden relevant række.
Stk. 4:
Det er det aktuelle ratingtal på tilmeldingsdatoen, der bestemmer, hvilke rækker, man kan deltage i.
Turneringsudvalget vil rykke spillere op i en højere klasse, hvis de er tilmeldt for lavt.
Ved seniormesterskaberne er der den begrænsning, at ungdomsspillere kun kan deltage i eliterækkerne.

Stk. 5:
Som udgangspunkt må damespillere ikke deltage i herrerækker ved mesterskaberne.
Det tillades dog, hvis en række ikke gennemføres, jvf. stk. 3, at de tilmeldte damespillere i så fald kan
deltage i en herrerække, svarende til deres ratingtal, jvf. stk. 4.
Stk. 6:
Lodtrækningen til mesterskaberne sker på selve stævnedagen. Med i lodtrækningen tages alle rettidigt
fremmødte tilmeldte spillere, samt spillere, der er eftertilmeldt.
Der foretages kontrol af spillernes ratingtal inden lodtrækningen foretages.
Stk. 7:
Udenlandske spillere, der ikke har fast bopæl i Danmark, kan ikke deltage i mesterskaberne.
Stk. 8:
I doublerækkerne må man kun deltage i egen aldersklasse samt i den ovenfor liggende aldersklasse.
Stk. 9:
I alle rækker fastsættes et antal eftertilmeldingspladser, som kan forhåndsreserveres op til en halv time
før den pågældende rækkes start.
Herudover kan pladser for ikke fremmødte spillere også besættes som eftertilmelding. Der opkræves et
eftertilmeldingsgebyr, som er bindende, og hvis størrelse fremgår af indbydelsen.
Stk.10:
Der uddeles normalt 4 sæt medaljer, idet begge tabende semifinalister tildeles bronzemedaljer.
Hvis der kun er én pulje i en række, uddeles kun guld-, sølv- og én bronzemedalje.

§ 39. ØBTU's stævne for 2-mandshold.
Stk. 1:
Primo januar måned afvikles ØBTU’s stævne for 2-mandshold.
Der indbydes i et antal rækker fastsat af turneringsudvalget. Rækkerne svarer stort set til de almindelige
stævnerækker.
Stk. 2:
Unionens klubber kan ansøge om at være medarrangør af mesterskaberne. Der udbetales et
arrangørbeløb til den arrangerende klub, jvf. unionens takstblad.
Stk. 3:
Et hold består af 2 spillere (klubhold). Det er tilladt at have en tredje spiller med på holdet, men kun to
af spillerne må deltage i singlerne i en holdkamp. Den tredje spiller kan dog deltage i doublen.
Spillere, der spiller på B-licens i en klub, kan stille op for denne klub ved stævnet.
Stiller en spiller ulovligt op, vil holdet blive diskvalificeret.
Stk. 4:
Tilmelding til stævnet foregår via Bordtennisportalen. Det fremgår af indbydelsen, hvordan
tilmeldingen skal ske.
Ratinggrænserne for rækkerne ved åbne stævner og mesterskaber gælder også ved dette stævne.
Højest rangerede spillers aktuelle ratingtal ved tilmeldingsfristens udløb er afgørende for, hvilken
række, et hold må deltage i

Stk. 5:
Ved stævnet er der den begrænsning, at ungdomsspillere kun kan deltage i eliterækkerne.
Stk 6:
En holdkamp stoppes, når en vinder er fundet. Kamprækkefølgen på holdskemaet skal derfor altid følges.
Der uddeles præmier i forhold til antallet af tilmeldte hold.
Stk. 7:
I alle rækker fastsættes et antal eftertilmeldingspladser, som kan forhåndsreserveres op til onsdag før
stævnet.
Der opkræves et eftertilmeldingsgebyr, som er bindende, og hvis størrelse fremgår af indbydelsen.
Stk. 8:
En række gennemføres kun, hvis der er tilmeldt mindst 4 hold senest onsdag inden stævnet.

§ 40. Overdommere.
DBTU´s dommerarbejdsgruppe udtager overdommere til alle mesterskaber (senior-, ungdoms-, veteranog tomands-holdstævnet).
Ved øvrige unionsarrangementer udtages overdommere kun efter aftale mellem turneringsudvalget og
DBTU´s dommerudvalg.

SANKTIONER, DISPENSATIONER M.V.
§ 41. Dispensationer.
Stk. 1:
Ud over de steder, hvor dette specielt er nævnt, kan klubberne altid søge turneringsudvalget om
dispensation for disse bestemmelser ved en skriftlig og begrundet ansøgning.
Stk. 2:
Alle ansøgninger om dispensationer skal sendes via ØBTU´s sekretariat.

§ 42. Sanktioner.
Stk. 1:
Enhver overtrædelse af reglerne i turneringsreglementet kan medføre en bøde, der idømmes og fastsættes
af turneringsudvalget.
Stk. 2:
Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne om holdturneringer kan turneringsudvalget:
• dømme holdet som taber af en turneringskamp,
• bestemme at holdet ikke kan rykke op i en højere række,
• bestemme at holdet ikke kan deltage i kredskampe,
• bestemme at kampen skal spilles om eller
• træffe enhver anden afgørelse under iagttagelse af § 1, 1. afsnit.
Stk. 3:
Turneringsudvalget kan ikke idømme egentlige sanktioner i tilfælde, hvor der eventuelt foreligger en
overtrædelse af DBTU´s disciplinærbestemmelser, men ikke af turneringsreglementet.

Udvalget kan dog udtrykke sin opfattelse af situationer vedrørende opførsel og rådgivning og afgive
henstillinger og lignende til spillere og klubber i forhold til disciplinærbestemmelserne.
Stk.4:
Turneringsudvalgets afgørelser kan inden 10 dage efter, at de er meddelt, ankes til ØBTU’s appeludvalg.

§ 43. Ændring af reglementet.
Stk. 1:
Ændringer af reglementet foretages af turneringsudvalget inden starten af en ny sæson.
Udvalget gennemgår reglementet paragrafvis. Input fra repræsentantskabet, bestyrelsen og klubberne
behandles under gennemgangen
Stk. 2:
Vedtagne ændringer træder i kraft fra starten af en sæson, og er fremhævet i de grå felter.

