Nykøbing, medio december 2016

KREDS- OG KVALIFIKATIONSKAMPE
Efter de enkelte kredses afvikling spilles der såvel kreds- som kvalifikationskampe. Disse afvikles som
følger:

KREDSKAMPE:
I rækker med mere end een kreds deltager kredsenes nr. 1 og 2 i kredskampe, hvor der spilles om
ØBTU's holdmesterskab for den enkelte række. I østdanmarksserien spilles der dog kun en finale
mellem kredsvinderne, mens toerne modtager tredjepræmier. Se endvidere nedenfor.
Disse kredskampe afvikles med indledende kampe på hverdagsaftener hos den ene af klubberne.
Turneringsudvalget foretager lodtrækning herom, og afvikler kampene efter reglerne i
turneringsreglementets § 34. Semifinaler og finaler afvikles som et weekendstævne.
De indledende kredskampe afvikles umiddelbart efter kredsenes afslutning, og da vi først kan have
programmet klar lige inden kampene, følger her en oversigt over, i hvilke uger, kampene afvikles.
Kampene afvikles hovedsageligt på ugens første dage.
Uge 13:

1/8-finaler i serie 2, 3 og 4.

Uge 14:

Kvartfinaler i serie 1, 2, 3 og 4.

Semifinaler og finaler i alle rækker med mere end een kreds, samt hele slutspillet i serie 5 afvikles i
weekenden 22.-23. april 2017 i Valbyhallen.
Ungdomsrækkerne spilles lørdag, og seniorrækkerne spilles søndag.

KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 3. DIVISION:
I østdanmarksserien spilles der efter kredsenes afslutning en kvalifikationskamp til 3. division mellem
det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i hver af de to kredse (kamp A), samt en
kvalfikationskamp mellem det næstbedst placerede, oprykningsberettigede hold i hver af de to kredse
(kamp B).
Vinderen af kamp A rykker direkte op i 3. division, mens taberen af kamp A og vinderen af kamp B
spiller en kvalifikationskamp. Vinderen af denne kamp rykker ligeledes direkte op i 3. division.
Er begge kredsenes bedst placerede, oprykningsberettigede hold samtidig vindere af kredsene, tæller
kvalifikationskampen samtidig som kredskamp om mesterskabet. Ellers afvikler de to vindere en
særskilt finale om mesterskabet.
Alle ovennævnte kampe spilles søndag den 23. april 2017 i Valbyhallen.
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KVALIFIKATIONSKAMPE MELLEM RÆKKERNE:
Efter kredsenes afslutning afvikles kvalifikationskampe mellem østserien og serie 1, samt
kvalifikationskampe til serie 1.
Disse kampe afvikles som følger:
Kval.kampe mellem østserien og serie 1:
Uge 13: To kampe mellem de 4 toere i serie 1.
Uge 15/16: To kampe mellem de to ottere i østserien, samt de to vindere af toerkampene i serie 1.
Uge 17: Ekstra kampe om mulige reservepladser i østserien.
Kval.kampe om oprykning til serie 1:
Uge 15/16: To kampe mellem 4 af toerne i serie 2.
Uge 17: To kampe mellem de sidste 2 toere i serie 2, samt de to vindere af ovennævnte kampe.

Se i øvrigt turneringsreglementets bestemmelser for kreds- og kvalifikationskampe på ØBTU´s
hjemmeside.

Med venlig hilsen
ØBTU´s turneringsudvalg

