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Kapitel	  1.	  	  Generelt	  
 

§	  1.	  Formål	  
Stk.	  1.	  
Formålet	  med	  JBTU´s	  turneringsreglement	  er	  at	  sikre,	  at	  alle	  turneringskampe	  og	  stævner	  afvikles	  
på	  bedste	  sportslige	  måde.	  
Stk.	  2.	  
I	  holdturneringen,	  ved	  de	  Jyske	  Mesterskaber	  og	  stævner	  gælder	  som	  udgangspunkt	  ITTF´s	  regler	  
for	  internationale	  turneringer,	  DBTU´s	  disciplinærbestemmelser,	  reklameregulativ,	  samt	  
vejledning	  for	  overdommere.	  
Stk.	  3.	  
Den	  enkelte	  arrangør	  kan	  dispenserer	  fra	  brug	  af	  dele	  af	  ITTF´s	  regler	  for	  internationale	  turne-‐
ringer.	  Evt.	  undtagelser	  skal	  være	  godkendt,	  samt	  være	  offentliggjord	  i	  indbydelsen.	  
§	  2.	  Arrangementer	  
JBTU	  afholder	  hver	  sæson	  (1.	  august	  –	  31.	  juli)	  følgende	  faste	  arrangementer.	  
	  
	   Holdturneringer	  

- JBTU/DGI´s	  Pokalturnering	  
- JBTU/DGI´s	  Holdturnering	  
- Individuelle	  Mesterskaber	  
- Individuelle	  Veteran	  60+	  Mesterskaber.	  
- Pointstævner	  
- Veteransamlinger.	  

	  
§	  3.	  Licens	  
Stk.	  1:	  
Alle	  spillere,	  der	  ønsker	  at	  deltage	  i	  JBTU´s	  arrangementer,	  skal	  via	  egen	  klub	  oprette	  licens	  på	  
Bordtennisportalen.	  B-‐Licens	  skal	  tegnes	  inden	  den	  1.	  oktober	  2013.	  
Dette	  gælder	  dog	  De	  ikke	  ekstra	  rækker	  ved	  Individuelle	  Mesterskaber	  for	  veteran	  60+,	  ved	  
pointstævner	  og	  Veteran-‐samlinger,	  hvor	  den	  arrangerende,	  kan	  oprette	  en	  række/rækker	  for	  
spillere	  uden	  licens.	  Disse	  kampe	  tæller	  ikke	  med	  på	  DBTU´s	  Ratingliste.	  
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	  JBTU/DGI´S	  Holdturnering	  for	  en	  anden	  klub.	  
Stk.	  3:	  	  
En	  ungdomsspiller	  kan	  have	  A-‐licens	  i	  stævner	  og	  Ungdomsturnering	  for	  sin	  egen	  klub,	  og	  kan	  på	  
B-‐licens	  deltage	  i	  seniorturnering	  i	  Jyllandsserien,	  serie	  1	  og	  serie	  2	  for	  en	  anden	  klub.	  
Denne	  regel	  gælder	  ikke	  for	  deltagelse	  i	  Danmarksturneringen.	  
Stk.	  4:	  
En	  seniorspiller	  kan	  indenfor	  en	  sæson,	  kun	  spille	  holdturnering	  for	  en	  klub.	  
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§	  4.	  Alderskategorier.	  
Spillerne	  inddeles	  efter	  alder	  i	  følgende	  klasser	  (til	  individuelle	  turneringer):	  	  
	  
Mini	  Puslinge	  født	  i	  2005	  eller	  senere	  
Puslinge	  drenge	  og	  piger	  født	  2003	  og	  2004	  
Yngre	  drenge	  og	  piger	  født	  2001	  og	  2002	  	  
Drenge	  og	  piger	  født	  1999	  og	  2000	  
Juniorer	  født	  1996,	  1997	  og	  1998	  	  
U21	  født	  1992,	  1993,	  1994	  og	  1995	  	  
Seniorer	  født	  1995	  og	  tidligere	  	  
Veteran,	  40	  født	  1965	  -‐	  1974	  	  
Veteran,	  50	  født	  1955	  -‐	  1964	  	  
Veteran,	  60	  født	  1950	  -‐	  1954	  	  
Veteran,	  65	  født	  1945	  -‐	  1949	  	  
Veteran,	  70	  født	  1940	  -‐	  1944	  	  
Veteran,	  75	  født	  1939	  og	  tidligere	  	  
Skæringsdatoen	  er	  31.	  december.	  	  
	  
Aldersgrænserne	  skal	  overholdes,	  hvilket	  kan	  forlanges	  dokumenteret	  ved	  indsendelse	  af	  fødsels-‐,	  	  
dåbs-‐	  eller	  navneattest.	  
	  
§	  5.	  Klubskifte	  
Stk.	  1:	  	  
DBTU	  skal	  altid	  underrettes	  om	  klubskifte.	  	  
Stk.	  2:	  	  
Vedrørende	  karantæne	  gælder	  følgende:	  	  
	  
a)	  Klubskifte	  for	  en	  spiller,	  der	  ønsker	  at	  deltage	  i	  JBTU/DGI’s	  holdturnering,	  skal	  ske	  ved	  tilmelding	  
til	  Holdturneringen	  i	  september	  måned	  dette	  gælder	  også	  udenlandske	  spillere.	  
	  
b)	  For	  klubskifter	  efter	  denne	  dato	  gives	  2	  måneders	  karantæne	  regnet	  fra	  den	  dato,	  hvor	  
ansøgning	  om	  klubskifte	  er	  modtaget.	  Der	  kan	  ikke	  dispenseres	  for	  denne	  regel.	  
	  
c)	  Ved	  klubskifte	  i	  forbindelse	  med	  deltagelse	  i	  kvalifikationskampe	  til	  DT	  for	  ungdom	  og	  1.	  div.	  
damer	  gælder,	  at	  disse	  regnes	  som	  afviklet	  umiddelbart	  før	  DT’s	  start.	  En	  spiller	  kan	  annullere	  sit	  
klubskifte,	  såfremt	  holdet	  ikke	  kvalificerer	  sig.	  
	  
d)	  Spillere	  der	  kommer	  direkte	  fra	  en	  udenlandsk	  klub	  og	  ikke	  i	  foregående	  sæson	  havde	  licens	  i	  
Danmark,	  regnes	  som	  et	  klubskifte,	  og	  behandles	  således	  efter	  de	  samme	  regler,	  som	  ved	  
klubskifte	  mellem	  danske	  klubber,	  dog	  skal	  den	  udenlandske	  spillers	  oprindelige	  klub	  ikke	  
godkende	  klubskiftet,	  kun	  spilleren.	  
	  
Kapitel	  2.	  Holdturneringen	  
 

§	  6.	  Indbydelse,	  tilmelding	  og	  holdtrækning	  	  
Stk.	  1:	  
Udsendelse	  af	  indbydelse	  sker	  i	  august	  måned.	  	  
Stk.	  2:	  
Klubbernes	  hold	  tilmeldes	  og	  placeres	  hvad	  angår	  Jyllandsserien	  og	  Serie	  1	  efter	  sidste	  sæsons	  
placering	  herunder	  oprykning	  og	  nedrykning.	  	  
Andre	  hold	  Serie	  2	  til	  serie	  5	  placeres	  efter	  spillernes	  ratingtal	  
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Stk.	  3:	  
Deltager	  en	  klub	  med	  to	  eller	  flere	  hold	  i	  samme	  række/kreds,	  skal	  holdenes	  nummerbetegnelse	  
følges.	  
Er	  disse	  hold	  i	  samme	  kreds,	  SKAL	  deres	  indbyrdes	  kampe	  spilles	  først	  i	  hver	  turneringshalvdel.	  Det	  
KAN	  ikke	  dispenseres	  fra	  dette.	  	  
Stk.	  4:	  
Såfremt	  en	  klub	  tilmelder	  flere	  hold	  til	  turneringen	  end	  den	  kan	  gennemføre,	  skal	  den	  trække	  
sit/sine	  lavest	  rangerende	  hold	  tilbage.	  	  
Hvis	  sportslige	  grunde	  taler	  herfor,	  kan	  turneringsudvalget	  dog	  tillade,	  at	  et	  højere	  rangeret	  hold	  
trækkes	  i	  stedet	  for.	  	  
	  
Stk.	  5:	  	  
En	  holdtrækning	  medfører,	  at	  holdet	  udgår.	  	  Holdets	  spillede	  kampe	  annulleres.	  	  
	  
Stk.	  6:	  
Ved	  holdtrækning	  skal	  klubben	  betale	  en	  bøde	  svarende	  til	  holdgebyret.	  
	  
§	  7.	  Rækker.	  
	  
Stk.	  1:	  
Der	  spilles	  i	  følgende	  rækker	  med	  følgende	  holdstørrelse	  og	  antal	  hold:	  	  
Jyllandsserien:	  	   4	  spillere	   2	  kredse	  a	  8-‐10	  hold	  	  
Serie	  1:	   	   3	  spillere	  	  	  	  	   3	  kredse	  a	  8-‐10	  hold	  	  
Serie	  2:	   	   3	  spillere	   x	  kredse	  a	  6-‐8	  hold	  	  
Serie	  3:	   	   3	  spillere	   x	  kredse	  a	  6-‐8	  hold	  	  
Serie	  4:	   	   3	  spillere	   x	  kredse	  a	  6-‐8	  hold	  	  
Serie	  5:	   	   3	  spillere	   x	  kredse	  a	  4-‐8	  hold	  	  
Dame	  Jyllandsserien:	   2	  spillere	   1	  kreds	  a	  4-‐8	  hold	  (afvikles	  som	  samlinger)	  
	  
§	  8.	  Brug	  af	  spillere.	  
Stk.	  1:	  	  
Herreseniorspillere	  må	  kun	  deltage	  på	  herreseniorhold.	  	  
Damespillere	  kan	  deltage	  på	  et	  dameseniorhold	  og	  et	  herreseniorhold.	  
Ingen	  herreseniorspillere	  må	  deltage	  på	  mere	  end	  ét	  seniorhold	  pr.	  dag.	  
Stk.	  2:	  
Jyllandsserien	  må	  alle	  spillere	  deltage.	  	  
Stk.	  3:	  
På	  serie	  1	  må	  spillere	  som	  ved	  sæsonstart	  har	  Max.	  1999	  i	  ratingtal	  deltage.	  
Stk.	  4:	  
På	  serie	  2	  må	  spillere	  som	  ved	  sæsonstart	  har	  Max.	  1699	  i	  ratingtal	  deltage.	  
Der	  må	  deltage	  junior	  spillere,	  samt	  en	  yngre	  spiller	  på	  holdet	  pr.	  holdkamp.	  
Stk.	  5:	  
På	  serie	  3	  må	  spillere	  som	  ved	  sæsonstart	  har	  Max.	  1499	  i	  ratingtal	  deltage.	  
Der	  må	  deltage	  Junior	  spillere	  på	  holdet.	  
Stk.	  6:	  
På	  serie	  4	  må	  spillere	  som	  ved	  sæsonstart	  har	  Max.	  1299	  i	  ratingtal	  deltage.	  
Der	  må	  være	  1	  Junior	  spiller	  på	  holdet	  pr.	  holdkamp.	  
Stk.	  7:	  
På	  serie	  5	  må	  spillere	  som	  ved	  sæsonstart	  har	  Max.	  1149	  i	  ratingtal	  deltage.	  
Der	  må	  ikke	  være	  ungdomsspillere	  på	  holdet.	  
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Stk.	  8:	  
Reglen	  med	  Max.	  ratingtal	  gælder	  ikke	  for	  en	  klubs	  førstehold.	  
Der	  skal	  ved	  tilmelding	  til	  Holdturneringen	  søges	  om	  dispensation	  for	  benyttelse	  af	  spillere	  med	  
for	  højt	  ratingtal,	  samt	  angives	  hvilke	  øvrige	  spillere,	  der	  benyttes	  på	  holdet.	  
	  
§	  9:	  Brug	  af	  reserve	  
Stk.	  1:	  
Som	  reserve	  på	  et	  hold	  kan	  benyttes	  en	  spiller	  fra	  et	  af	  klubbens	  lavere	  rangerende	  hold,	  eller	  en	  
spiller,	  der	  ikke	  i	  forvejen	  har	  spillet	  på	  hold	  i	  den	  pågældende	  sæson.	  Så	  længe	  den	  første	  bold	  i	  
en	  holdkamp	  ikke	  er	  sat	  i	  gang,	  kan	  en	  spiller	  erstattes	  med	  en	  reserve.	  	  
I	  løbet	  af	  en	  sæson	  kan	  en	  spiller	  kun	  fungere	  som	  reserve	  i	  2	  holdkampe.	  
Stk.	  2:	  
En	  spiller	  kan	  kun	  benyttes	  som	  reserve	  for	  en	  spiller,	  som	  kan	  betragtes	  som	  tilhørende	  det	  hold,	  
hvorpå	  reserven	  anvendes.	  
Stk.	  3:	  
Den	  erstattede	  spiller	  må	  ikke	  benyttes	  på	  lavere	  rangerende	  hold,	  og	  det	  skal	  altid	  fremgå	  af	  
holdskemaet/Bordtennisportalen,	  når	  en	  spiller	  har	  været	  benyttet	  som	  reserve.	  Det	  skal	  ligeledes	  
fremgå,	  hvem	  reserven	  erstatter.	  
Stk.	  4:	  
Reserven	  kan	  rykkes	  tilbage	  på	  sit	  ordinære	  hold	  straks,	  dog	  tidligst	  dagen	  efter,	  han/hun	  har	  
spillet	  som	  reserve	  på	  det	  højere	  rangerende	  hold.	  
Spillere,	  der	  ikke	  tidligere	  har	  deltaget	  i	  turneringen,	  kan	  ikke	  benyttes	  på	  et	  hold	  i	  de	  sidste	  3	  
turneringsrunder.	  
	  
§	  10	  Ulovlig	  spiller.	  
Stk.	  1:	  
For	  samtlige	  rækker	  i	  holdturneringen	  gælder,	  at	  brugen	  af	  ulovlig	  spiller	  (spiller	  med	  for	  høj	  
rating,	  spiller	  uden	  licens,	  for	  mange	  ungdomsspillere	  på	  et	  hold)	  har	  den	  konsekvens,	  at	  kampen	  
tabes	  med	  maksimum	  cifre	  og	  at	  klubben	  tildeles	  en	  bøde	  på	  200	  kr.	  
	  
§	  11.	  Point.	  
Stk.	  1:	  	  
Vundet	  holdkamp	  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	  to	  eller	  flere	  hold	  stadig	  lige,	  er	  den/de	  indbyrdes	  
kamp(e)	  afgørende,	  og	  er	  der	  stadig	  ingen	  afgørelse,	  tælles	  sæt.	  Er	  det	  stadig	  lige	  spilles	  der	  
omkamp(e).	  	  
	  
§	  12.	  Kampseddel.	  
JBTU´s	  officielle	  kampseddel	  skal	  benyttes	  ved	  afvikling	  af	  holdkampen,	  denne	  kan	  ud	  printes	  fra	  
JBTU´s	  hjemmeside.	  
	  
§	  13.	  Kampafvikling.	  
Stk.	  1:	  	  
Spillested	  og	  -‐tid	  godkendes	  af	  JBTU.	  Arrangementet	  påhviler	  den	  arrangerende	  klub	  og	  er	  for	  
dennes	  regning.	  
Der	  skal	  spilles	  på	  minimum	  2	  borde.	  
Aftenkampe	  må	  tidligst	  starte	  klokken	  18.00	  og	  senest	  starte	  klokken	  20.00.	  
Stk.	  2:	  
Hvis	  et	  hold	  mangler	  er	  spiller,	  skal	  følgende	  pladser	  på	  holdskemaet	  ikke	  benyttes:	  
Jyllandsserien	  =	  A4/B4,	  Øvrige	  rækker	  =	  C/Z.	  
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Stk.	  3:	  
Hvis	  et	  hold	  udebliver	  fra	  to	  eller	  flere	  holdkampe	  kan	  JBTU	  udelukke	  holdet	  fra	  resten	  af	  
turneringen.	  
Stk.	  4:	  
Hvis	  et	  hold	  udebliver	  fra	  en	  kamp	  i	  første	  halvdel	  af	  turneringen,	  er	  holdet	  forpligtet	  til	  at	  spille	  
den	  anden	  kamp	  mod	  samme	  modstander	  på	  udebane.	  
Stk.	  5:	  
Hvis	  et	  hold	  udebliver	  fra	  kamp	  uden	  afbud	  tildeles	  klubben	  en	  bøde	  på	  500	  kr.	  
Stk.	  6:	  
Hvis	  et	  hold	  melder	  afbud	  dagen	  før	  kampdato	  tildeles	  klubben	  en	  bøde	  på	  250	  kr.	  –	  afbud	  skal	  
gives	  på	  Telefon	  eller	  SMS	  til	  modstander	  og	  på	  mail	  til	  JBTU.	  
Stk.	  7:	  
Hvis	  et	  hold	  udebliver	  fra	  hjemmekamp	  eller	  kamp	  der	  er	  flyttet	  Jfr.	  Stk.	  4	  –	  skal	  klubben	  betale	  
modstander	  holdets	  kørselsudgift	  2,13	  kr.	  pr.	  kilometer.	  
Stk.	  8:	  
Arrangørklubben	  skal	  senest	  dagen	  efter	  kampen	  indtaste	  resultatet	  på	  Bordtennisportalen,	  er	  
resultatet	  ikke	  indtastet	  senest	  3	  dage	  efter	  kampen	  tildeles	  klubben	  en	  bøde	  på	  100	  kr.	  
Stk.	  9:	  
Kampe	  fra	  1.	  halvdel	  skal	  være	  afviklet	  inden	  31.	  december	  2013	  
Stk.	  10:	  
Kampe	  fra	  2.	  halvdel	  skal	  være	  afviklet	  inden	  31.	  marts	  2014	  
	  
§	  14.	  Flytning	  af	  kamp.	  
Stk.	  1:	  	  
En	  turneringskamp	  kan	  normalt	  kun	  flyttes,	  såfremt	  klubberne	  er	  enige	  herom.	  JBTU	  kan	  dog	  i	  
særlige	  tilfælde	  diktere	  en	  udsættelse	  af	  en	  kamp,	  selvom	  den	  ene	  klub	  måtte	  være	  imod	  
flytningen.	  JBTU	  skal	  altid	  godkende	  en	  kampflytning	  for,	  at	  den	  er	  gældende.	  	  
Turneringskampe,	  der	  afvikles	  i	  samlinger	  (damer,	  ungdom	  og	  veteran),	  kan	  normalt	  ikke	  flyttes.	  
Stk.	  2:	  	  
Såfremt	  en	  klub	  ønsker	  en	  kamp	  flyttet,	  skal	  den	  senest	  3	  døgn	  før	  kampens	  oprindelige	  tidspunkt	  
kontakte	  den	  anden	  klub	  for	  at	  aftale	  en	  ny	  kampdato.	  
Stk.	  3:	  	  
Meddelelse	  om	  kampflytning	  meddeles	  til	  JBTU	  ved	  mail	  senest	  den	  dato,	  hvor	  kampen	  
oprindeligt	  skulle	  have	  været	  spillet	  med	  angivelse	  af	  ny	  spilledato.	  	  
	  
§	  15.	  Protester.	  
Stk.	  1:	  	  
Såfremt	  en	  spiller	  eller	  klub	  har	  indvendinger	  mod	  en	  holdkamps	  forløb	  som	  ikke	  vedrører	  
spilleforhold,	  skal	  der	  inden	  5	  dage	  efter	  kampens	  afvikling	  indgives	  protest	  til	  JBTU.	  	  
Stk.	  2:	  
En	  evt.	  protest	  over	  spilleforhold	  skal	  nedlægges	  før	  kampens	  begyndelse,	  ved	  SMS	  eller	  mail	  til	  
turneringsudvalget.	  	  Kampen	  skal	  spilles.	  
	  
	  
	  
§	  16.	  Op	  og	  nedrykningsregler	  
Stk.	  1:	  	  
JYLLANDSSERIEN:	  Oprykning	  fra	  Jyllandsserien	  afgøres	  efter	  DBTU´s	  Turneringsreglement,	  men	  
som	  hovedregel	  hoved	  regel	  vil	  vinderne	  af	  de	  2	  Jyllandsserier	  rykke	  direkte	  op	  i	  2	  division.	  DBTU	  
kan	  bestemme	  at	  der	  skal	  spilles	  kval	  kampe	  om	  oprykning.	  
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Stk.	  2:	  
Nedrykning	  fra	  Jyllandsserien	  samt	  op-‐	  og	  nedrykning	  fra	  Serie	  1	  fastsættes	  når	  antal	  hold	  
forelægger	  og	  offentliggøres	  sammen	  med	  turneringsplanen.	  	  	  
Stk.	  3:	  	  
Serie	  2:	  Nr.	  1	  rykker	  direkte	  op	  i	  serie	  1.	  -‐	  Nr.	  2	  spiller	  kvalifikation	  til	  Serie	  1.	  
Stk.	  4:	  
Der	  er	  fri	  tilmelding	  til	  Serie	  2+serie	  3+serie	  4+	  serie	  5.	  
	  
§	  17.	  Jysk	  Mesterskab	  for	  hold.	  
Stk.	  1	  
Vinderne	  i	  alle	  kredse	  inviteres	  til	  de	  Jyske	  Mesterskab	  for	  hold	  som	  afvikles	  i	  april	  måned.	  
Nr.	  2	  i	  Jyllandsserierne	  spiller	  om	  bronze,	  og	  rækkefølgen	  hvis	  der	  skulle	  blive	  ledige	  pladser	  i	  2.	  
division.	  
	  
§	  18.	  1.	  Instans	  -‐	  Holdturnering	  
Stk.	  1:	  	  
JBTU´s	  Turneringsgruppe	  påser,	  at	  reglerne	  i	  dette	  reglement	  overholdes.	  
Deltagende	  klubber	  kan	  henvende	  sig	  til	  Turneringsudvalget,	  hvis	  de	  mener	  at	  reglerne	  er	  
overtrådt.	  
Stk.	  2:	  	  
JBTU’s	  Turneringsgruppes	  afgørelser	  skal	  foreligge	  hurtigst	  muligt	  efter,	  at	  den	  sanktionskrævende	  
begivenhed	  har	  fundet	  sted.	  	  
Stk.	  3:	  	  
JBTU’s	  Turneringsgruppes	  afgørelser	  skal	  være	  skriftlige,	  og	  skal,	  såfremt	  de	  ikke	  giver	  parten	  fuldt	  
ud	  medhold,	  være	  ledsaget	  af	  en	  begrundelse	  og	  en	  klagevejledning.	  
Stk.	  4:	  	  
Turneringsgruppens	  afgørelse	  kan	  inden	  10	  dage	  fra	  afgørelsens	  modtagelse	  påklages	  til	  
Appeludvalget.	  
	  
	  
§	  19.	  Dispensationer	  –	  Holdturneringen.	  
Stk.	  1:	  	  
Hvis	  særlige	  forhold	  gør	  sig	  gældende,	  kan	  JBTU´s	  Turneringsgruppe	  dispensere	  fra	  bestemmel-‐
serne	  i	  dette	  reglement.	  
	  
 
 
Kapitel	  3.	  Pokalturnering.	  
 
§	  20.	  Pokalturnering.	  
Stk.	  1:	  
Indbydelse	  til	  pokalturneringen	  udsendes	  primo	  juli	  måned	  og	  afvikles	  inden	  den	  ordinære	  
holdturnering	  med	  start	  den	  1.	  september.	  
Stk.	  2:	  
Turneringen	  afvikles	  som	  3	  mands	  hold	  på	  tværs	  af	  aldersgrænser	  med	  følgende	  rating	  grænser:	  
Elite	  række:	   Samlet	  rating	  for	  holdet	  6000	  	  
A	  række:	   Samlet	  rating	  max	  6000	  
B	  række:	   Samlet	  rating	  max	  5100	  
C	  række:	   Samlet	  rating	  max	  4500	  
D	  række:	   Samlet	  rating	  max	  4000	  
E	  række:	   Samlet	  rating	  max	  3500	  



JBTU.DK 8

 8 

	  
	  
 

Kapitel	  4.	  Individuelle	  Mesterskaber	  og	  Invitationsstævner.	  
 
§	  21	  JBTU´s	  Individuelle	  mesterskaber	  i	  Single	  og	  double.	  
Stk.	  1.	  
Individuelle	  Unions	  Mesterskaber	  i	  2.	  weekend	  i	  januar	  måned.	  
Stk.	  2.	  
Mesterskaberne	  afvikles	  i	  samarbejde	  med	  lokalforening.	  Der	  udbetales	  et	  arrangørtilskud	  til	  den	  
arrangerende	  klub	  efter	  kontrakt	  aftalt	  mellem	  parterne.	  
Alle	  Unionens	  klubber	  kan	  søge	  om	  at	  blive	  medarrangør,	  hvis	  de	  kan	  opfylde	  krav	  til	  de	  fysiske	  
rammer	  m.m..	  
Stk.	  3.	  
Mesterskaberne	  følger	  de	  almindelige	  stævnebestemmelser.	  
Samtlige	  singlerækker	  spilles	  i	  puljer	  med	  efterfølgende	  cupturnering.	  
Doublerækkerne	  spilles	  i	  puljer	  med	  efterfølgende	  cupturnering.	  
Hvis	  der	  er	  under	  3	  deltagere	  i	  en	  række	  vil	  den	  ikke	  blive	  gennemført.	  
Stk.	  4.	  
Det	  vil	  i	  indbydelse	  fremgå,	  hvilket	  rating	  opdatering,	  som	  er	  afgørende	  for,	  hvilke	  rækker	  man	  kan	  
deltage	  i.	  Ved	  Drive	  In	  tilmelding	  er	  ratingtallet	  på	  stævnedagen	  gældende.	  
Stævneudvalget	  kan	  flytte	  for	  lavt	  tilmeldte	  spillere.	  
Stk.	  5.	  
Lodtrækning	  sker	  på	  stævne	  dagen.	  
Stk.	  6.	  
For	  at	  kunne	  deltage	  skal	  spillerne	  have	  licens,	  og	  være	  medlem	  i	  en	  klub,	  som	  er	  medlem	  af	  JBTU.	  
Stk.	  7.	  
En	  række	  gennemføres	  ikke	  ved	  mindre	  end	  3	  deltagere.	  
Stk.	  8.	  
Der	  vil	  blive	  uddelt	  præmier	  til	  minimum	  1+2+3	  i	  alle	  A-‐Slut	  og	  minimum	  til	  1+2	  i	  alle	  B-‐slutspil.	  
	  
§	  22	  Individuelle	  mester	  for	  Veteran	  60+	  
Stk.	  1.	  
Stævnet	  afvikles	  i	  samarbejde	  med	  lokal	  arrangør,	  som	  kan	  tildeles	  et	  arrangørtilskud	  fastsat	  af	  
Stævnegruppen.	  
Stk.	  2.	  
Der	  indbydes	  til	  A+B	  rækker	  i	  aldersgrupper.	  
Stk.	  3.	  
Den	  lokale	  klub	  kan	  indbyde	  til	  række	  for	  spillere	  uden	  licens	  –	  der	  tildeles	  ikke	  rating	  point	  i	  
denne	  række.	  
	  
§	  23	  Pointstævne	  
Stk.	  1.	  
Stævnet	  afvikles	  i	  samarbejde	  med	  lokal	  arrangør.	  
Stk.	  2.	  
Stævnet	  afvikles	  på	  tværs	  af	  alder	  og	  køn	  inddelt	  efter	  rating	  grænser.	  
Stk.	  3.	  
JBTU	  giver	  medaljer	  til	  stævnet.	  
Stk.	  4	  
Den	  lokale	  klub	  kan	  indbyde	  til	  række	  for	  spillere	  uden	  licens	  –	  der	  tildeles	  ikke	  rating	  point	  i	  
denne	  række.	  
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§	  24	  Veteransamlinger.	  
Stk.	  1.	  
Stævnet	  afvikles	  i	  samarbejde	  med	  lokal	  arrangør.	  
Stk.	  2.	  
Stævnet	  afvikles	  på	  tværs	  af	  alder	  og	  køn	  inddelt	  efter	  rating	  grænser.	  
Stk.	  3.	  
JBTU	  giver	  medaljer	  til	  stævnet.	  
Stk.	  4.	  
Den	  lokale	  klub	  kan	  indbyde	  til	  række	  for	  spillere	  uden	  licens	  –	  der	  tildeles	  ikke	  rating	  point	  i	  
denne	  række.	  
	  
Kapitel	  5:	  Ikrafttræden	  
 

§	  25.	  Ikrafttræden	  
Stk.	  1	  
Reglementet	  træder	  i	  kraft	  den	  18.	  August	  2013,	  og	  gælder	  indtil	  den	  18.	  August	  2014.	  
Stk.	  2	  
JBTU´s	  Forretningsudvalg	  kan	  vedtage	  ændringer	  i	  reglementet.	  
	  
	  
Dette	  reglement	  er	  vedtaget	  af	  JBTU´s	  Forretningsudvalg	  den	  18.	  august	  2013.	  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


