JBTU og DGI’s fælles holdturnering i Jylland
JBTU og DGI samarbejder om holdturnering for både ungdom og senior i Jylland. I dette dokument er der
beskrevet nogle af de vigtigste informationer vedrørende holdturneringen i sæsonen 2019/2020.
Der er nedsat en fælles turneringsarbejdsgruppe mellem JBTU og DGI, som kommer til at varetage alle de
praktiske og administrative opgaver forbundet med at drive en turnering.
Deltagelse i holdturneringen kræver oprettelse af en licens på Bordtennisportalen. Vejledning omkring
hvordan man opretter en licens og de forskellige prisniveauer kan ses via dette link: Guide/Vejledning
Kampprogram og resultater fra holdturneringen indtastes løbende og kan ses på Bordtennisportalen.dk.
Turneringsreglementet for sæsonen 2019/2020
De tidligere opdelte turneringsreglementer for ungdom og senior er forud for sidste sæson blevet sammenskrevet til et fælles turneringsreglement, som blev godkendt af DGI’s idrætsledelse og JBTU’s bestyrelse.
Det er under revision og vil inden sæsonstart blive opdateret og hentes her: Turneringsreglement

Turneringsarbejdsgruppen består i den kommende sæson af:
Seniorholdturnering:
Jens-Erik Linde (Planlægning), Anna Lise Christoffersen
(samt Joemel Pedersen og Rasmus Damkjær Hansen)
Ungdomsholdturnering:
Maj-Britt Thomsen og Frank Kaae
Invitation til holdturneringerne
Der udsendes indbydelser til hhv. senior- og ungdomsholdturneringen i midten af august. Indbydelserne
indeholder information omkring priser, kontaktpersoner, tilmeldingsfrist og andre relevante datoer.
Kampsedler til holdkampe (2-3-4 personers hold)
De forskellige typer af holdkampsedler kan forefindes på hhv. www.jbtu.dk/kampsedler og
https://www.dgi.dk/bordtennis/bordtennis/staevner-og-turneringer/holdturneringen
Afsluttende holdfinaler
Senior- og ungdomsturneringen afsluttes med holdfinaler i rækker med flere puljer. Datoer og spillesteder
for disse er givet i invitationen til holdturneringerne. Der kåres rækkevindere i begge halvsæsoner. Op- og
nedrykning sker i pausen mellem 1. og 2. halvdel af sæsonen, ligesom det er muligt at tilmelde ekstra hold
til 2. halvdel (se tilmeldingsdatoer for ekstra hold i invitationen).
Appeludvalg
På JBTU’s repræsentantskabsmøde vælges et appeludvalg, der i sidste indsats tager sig af uoverensstemmelser og klager i forbindelse med den jyske turnering. Appeludvalgets medlemmer kan ses på JBTU’s
hjemmeside: Appeludvalg.
Regler vedr. klager og håndtering af disse er beskrevet i turneringsreglement.
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Seniorholdturnering
Planlægningsfasen:
For bedre at sikre hensyntagen til lokale ønsker og en fornuftig puljeinddeling har arbejdsgruppen aftalt
følgende struktur vedrørende planlægningen af turneringen:

Planlægningsansvarlig
Jens-Erik Linde

Region Syd

Region Midt

Ebbe Worm

Kasper Friis

Region Nord
Kaj Thomsen

Den planlægningsansvarlige indsamler alle tilmeldinger og udarbejder på baggrund af disse et forslag til
puljefordelingen i de enkelte rækker. Derefter sendes puljefordelingen til tjek hos en række frivillige lokalt,
som har mulighed for at komme med forslag til ændringer og/eller sige god for den foreslåede struktur.
Herefter offentliggøres turneringsplanen på Bordtennisportalen.dk.
Priser
• Jyllandsserien / Kr. 1.000 • Serie 1 og Serie 2 / Kr. 750 • Serie 3 og Serie 4 / Kr. 500
• Serie 5 og Dame Jyllandsserie / Kr. 250 • Betalingerne for holdturneringen opkræves af DGI
• Der udbetales ingen kørselsgodtgørelse.
Administration af Seniorholdturneringen
Kampflytninger skal foretages efter de gældende regler beskrevet i turneringsreglementet.
Arbejdsgruppen har udvalgt to personer til håndteringer af kampflytninger og øvrige henvendelser i forbindelse med Seniorholdturneringen: SeniorKampflytningJylland@outlook.com
Generelle spørgsmål omkring f.eks. reglement skal sendes til: SeniorTurneringJylland@outlook.com

Ungdomsholdturnering
Ungdomsturneringen spilles som samlinger i weekender. Datoerne for holdkampene kan altid findes i aktivitetskalenderen, hvor den seneste version altid findes via dette link: Aktivitetskalender. Når turneringsprogrammet er udarbejdet lægges dette på Bordtennisportalen, hvor enkeltkampe, spillested og tidspunkt
kan ses. Det forsøges efter bedste evne at tage hensyn til lokale traditioner ift. eksempelvis spillesteder.
Kontaktpersoner ift. ungdomsturneringen:
Maj-Britt Thomsen (primær) UngdomsturneringJylland@outlook.com

2987 9248

Frank Kaae Rasmussen

2034 2974
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