Indbydelse til Ungdomsholdturneringen
(2. halvdel)
JBTU og DGI indbyder hermed til fælles holdturnering i foråret 2020.
Fristen er den 10. december 2019
Rækkebenævnelserne:
Jyllandsserie

Række 1

Række 2

Række 3

Der indbydes til deltagelse i flg. rækker:
Hold

Aldersgruppe

Række

Puslinge

Født 2009 eller senere

Jyllandsserie + Puslinge 1,2,3

Yngre piger/drenge

Årgang 2007 + 2008

Jyllandsserie + Yngre drenge/pige 1,2,3

Piger og drenge

Årgang 2005 + 2006

Jyllandsserie + Drenge/Pige 1,2,3

Herre/dame junior

Årgang 2002 + 2003 + 2004

Jyllandsserie + Herre/Dame Junior 1,2,3

Indplacering sker efter spillernes ratingtal på de pågældende hold.
Spillernes ratingtal d. 5. december er gældende for hele turneringen efter jul.
Række

Max. ratingtal på holdet
Drenge

Piger

Junior 1

1299

1049

Junior 2

1149

0949

Junior 3

0999

Findes ikke

Drenge / Pige 1

1149

0999

Drenge / Pige 2

1049

0924

Drenge 3

0974

Findes ikke

Yngre Drenge / Y. Pige 1

1024

0924

Yngre Drenge / Y. Pige 2

0949

0874

Yngre Drenge 3

0899

Findes ikke

Puslinge 1

0974

0849

Puslinge 2

0924

0799

Puslinge 3

0850

Findes ikke

Junior Jyllandsserien

Drenge / Pige Jyllandsserien

Yngre Drenge / Pige Jyllandsserien

Puslinge Jyllandsserien

Bemærk: De ”laveste” rækker er som udgangspunkt forbeholdt nye spillere.
Der er fri tilmelding efter Ratinglisten i alle rækker.

Praktisk Info vedr. Holdturneringen for Ungdom
Holdturneringen for Ungdom afvikles som to separate turneringer - en før jul med finalestævne
og en efter jul med finalestævne. Turneringen afvikles som samlinger i klubberne på lørdage
og søndage.
I Jyllandsserie og Række 1 spilles på 4 lørdage / søndage både før og efter jul.
I Række 2 + 3 spilles på 2 - 3 lørdage /søndage både før og efter jul.
Puslinge og drenge spiller på lørdage.
Yngre drenge og junior spiller på søndage.
Ved hver samling spiller det enkelte hold 2-3 holdkampe. Så vidt muligt to kampe.
Turneringsformen bevirker at det er meget vanskeligt at flytte kampe, da alle hold i puljen deltager i samlingen. Alle flytninger skal godkendes af begge klubber og alle kampflytningen SKAL
meddeles og godkendes af turneringslederen på ungdomsturneringjylland@gmail.com.
Et hold består normalt af tre spillere. Hvis man har mere end tre spillere til et hold, er der mulighed for at bruge flere, da det ikke behøver at være de samme spillere man bruger i de forskellige kampe ved samlingerne.
Det er endvidere tilladt at bruge en evt. 4. spiller i doublen i holdkampen.
Hold i Række 2 + 3 kan stille med kun to spillere, - i deres kampe er det kun spillede kampe
der tæller med. (Man er ikke automatisk bagud med 0 – 3 med kun to spillere på holdet).
Én spiller med spilletilladelse/dispensation til et hold må dog ikke indgå på et hold med kun to
spillere. En dispensationsspiller må kun altså kun anvendes på et fuldt hold (med tre spillere).
En spiller må kun anvendes på et hold på samme kalenderdato.
OBS det er muligt at søge efter spillere til at fuldbyrde et hold, skriv til
ungdomsturneringjylland@gmail.com (klub, navn, alder, række, rating).
Så hvis du sidder og mangler 1 – 2 spillere og gerne vil lave et hold – så skriv endelig og vi gør
hvad vi kan, for at samle et hold. Klubber må gerne selv sammensætte hold, men alle sammensatte hold SKAL meddeles turneringslederen på ungdomsturneringjylland@gmail.com og
alle holdkampe med sammensatte hold skal indtastes af turneringslederen – tag billede af
kampseddel og send til ungdomsturneringjylland@gmail.com
OBS der kræves ikke B-licens for at danne sammensat hold!

Holdfinaler
Der skal være tre spillere på holdene i alle rækker.
Spillere på holdene skal tidligere have været benyttet på holdet.
Der kan benyttes en reserve med samme eller lavere ratingtal end den spiller han erstatter.
Vi skal bede klubberne om at angive på deres tilmeldingsskemaer hvor mange borde (helst
min. 5) de har til rådighed ved afviklingen af kampene, og i hvilket tidsrum de disponerer over
spillelokalerne.

Vi forventer at alle klubber har mulighed for at afvikle hjemmekampe
Det skal oplyses på tilmeldingen, hvilke datoer man har lokaler til rådighed.

Bolde
Det er arrangørklubben der bestemmer, hvilke plastbolde der spilles med.

Side 2

Samlingerne afvikles flg. lørdage/søndage:
Puslinge + Drenge Række:
Lørdag den 18. januar
Lørdag den 1. februar
Yngre Drenge og Junior Række:
Søndag den 19. januar.
Søndag den 2. februar
Runde i rækker, hvor der er puljer af 4 hold + jyllandsserie og række 1:
Lørdag den 7. marts
Forventet spilletid pr. gang: 4 – 5 timer.

HUSK AT RESERVERE SPILLELOKALER TIL DISSE DATOER
Holdfinaler:
I rækker med to eller flere puljer afvikles holdfinaler, hvor de to bedst placerede hold i hver
pulje deltager.
Holdfinaler 2. halvdel
Holdfinaler lørdag den 21. eller 22.marts 2020 (Sted oplyses senere)
HUSK
Hvis man på et ungdomshold, ønsker at bruge en spiller med højere ratingtal end det der er
tilladt på holdet, skal der søges om dette samtidig med holdtilmeldingen. Det samme gælder
hvis man skal søge dispensation for en ”for gammel spiller”. Så længe ratingtallet passer til
rækken kan der søges sammen med holdtilmeldingen.
Tilmeldinger skal foretages via tilmeldingsblanketten senest:

Tirsdag d. 10. december.
Tilmelding til:

ungdomsturneringjylland@gmail.com

Ved spørgsmål:
Maj-Britt Thomsen

29879248

Prisen for at deltage i holdturneringen (2. halvdel Forår 2020): 200 kr./hold (Opkræves af DGI)

Find flere relevante dokumenter om holdturneringen

>>> HER <<<

På DGI.dk (linket) findes b.la.:
Indbydelsen
Turneringsreglement (B-paragrafferne er for ungdom)
Tilmeldingsblanket
Dispensationsblanket
Kampsedler
Hold jer orienteret og opdateret på DGI Bordtennis’ hjemmeside og Facebook samt JBTU.dk

Side 3

