Turneringsreglement for
DGI Storstrømmen

Indholdsfortegnelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Turneringskontakt / Holdkort
Turneringsform og inddeling
Spillere/deltagere
Kampenes afvikling
Udeblivelse
Indberetning af resultater
Holdkort
Afgørelse af placering
Op- og nedrykninger
Protester
Dispensationer
Turneringsledelsen
Find kontaktpersoner på Min Idræt

1. Turneringskontakt
Ved spørgsmål omkring turneringen kan henvendelsen ske til:
Anette Høegh, telefon 79 40 48 60, mail anette.hoeegh@dgi.dk eller
Idrætskonsulent Signe Nyby, telefon 26 23 01 43, mail signe.nyby@dgi.dk
DGI Storstrømmen
Evensølundvej 5, 2. sal
4720 Præstø
Tlf.: 79 40 48 50
mail: storstroemmen@dgi.dk
2. Turneringsform og inddeling
Turneringen står åben for enhver forening, der er medlem af en landsdelsforening
under DGI.
Turneringen spilles som en puljeturnering.
DGI forsøger som udgangspunkt at lave puljer med 5 hold.
En spiller må kun deltage på ét hold i samme sæson.
Deltager en forening med flere spillere i samme række/pulje opføres holdene i
turneringsplanen som 1 og 2 og de spiller så vidt muligt første match mod hinanden.
3. Spillere/deltagere
Turnering udbydes i:
Veteran 35
Veteran 60+
Aldersinddelingen:
Veteran 35 fyldt 35 år (i turneringsåret)
60+ spillere skal være fyldt 60 år før turneringsstart.
4. Kampafvikling
Ved tilmelding oplyser hjemmeholdet hvilken ugedag/tid/sted de ønsker at afvikles
deres hjemmekampe. DGI ligger derefter datoer ind i programmet, hvis et hold ikke
har valgt ugedag og tidspunkt, så vælger DGI dagen for klubben.
Klubberne kan lægge deres hjemmekampe på alle ugedage, dog opfordres der til at
lægge dem på hverdage, hvis klubben ellers kan, da der køres andre turneringer i
weekenderne.
Hvis et hold er forhindret i at spille på den valgte dato, så kontaktes hjemmeholdets
holdkontaktperson om evt. flytning af kampen, hjemmeholdet er dog altid i sin gode
ret til at sige nej til at flytte kampen, men DGI opfordre til at holdene er fleksible i
forhold til forespørgsler på kampflytning.
Holdene skal huske at snakke sammen inden holdkampene, og forventningsafstemme
om der skal være forplejningen efter kampene, så ikke hjemmeholdet har lavet det
store bord klar, og udeholdet ikke har tid/lyst til at deltage efterfølgende.
I rækkerne afvikles evt. 3. sæt som udvidet TIE BREAK (først til 10 point med mindst
2 overskydende point) I de to første sæt spilles med alm. TIE BREAK (først til 7 point
med mindst 2 overskydende point)

Skulle en kamp aflyses pga. dårligt vejr, så aftaler klubberne indbyrdes en ny spille
dag og der gives besked til DGI kontoret senest 14 dage efter den oprindelige
kampdag. Er det ikke muligt for klubberne at blive enige, så fast sætter DGI en ny
kampdag.
Hvis et hold gentagende gange ikke kan komme i kontakt med sit modstander hold,
skal de kontakte DGI, derefter vil DGI forsøge at kontakte klubben, hvis det stadig
ikke kan lykkes, har DGI ret til at taberdømme pågældende hold, eller trække det ud
af turneringen.
Alle kampe skal være afviklet inden 1.oktober. I de kampe hvor der pr
03.10.18 ikke er indberettet resultat, vil hjemmeholdet blive taberdømt.
Hjemmeholdet sørger for bolde.
Det påhviler den forening, på hvis bane matchen/kampen spilles, at opbevare og evt.
indsende holdkort med resultat og underskrift fra begge holdledere, hvis DGI
Storstrømmen ønsker dette.
Hvis en kamp afbrydes pga f.eks skade taberdømmes hold 6-0 - 6-0.
En holdmatch består af:
1 herredouble
1 damedouble
2 mixdouble
5. Udeblivelse
Udebliver et hjemmehold fra en kamp og udeholdet kører forgæves kan
hjemmeholdet stilles til ansvar for de kørselsudgifter udeholdet må have haft.
Ansøgningen herom sendes til turneringsledelsen.
6. Indberetning af resultater
Resultaterne skal efter kampen indberettes på http://mobilresultater.dgi.dk
Denne side kræver ikke adgangskode.
Du gør følgende:
Gå ind på min idræt – http://minidraet.dgi.dk
I den blå bjælke foroven vælger du mobilresultater
Vælg - udvidet søgning
Vælg - landsdels (tryk på vores landsdel)
Vælg - idræt
Tast kampnr
Vælg - gå til delresultater
Du kan nu taste resultater i sættene
Afslut med gemme. Endelig resultater kan nu ses Min Idræt
7. Holdkort
Holdkort skal ikke indsendes, men blot opbevares i klubben og indsendes hvis DGI
ønsker dette.
Holdkortet påføres anvendte spilleres navn, fødselsår og -dato.
Hvis et hold udebliver, skal der kryds af i rubrikken vedr. udeblivelse.

8. Afgørelse af placering
Puljeturnering:
Spilles turneringen efter pointsystem, gives 2 point for en vunden kamp, 1 point for
uafgjort og 0 point for en tabt kamp.
Ved pointlighed:
a) Flest kamppoint.
b) Flest kamppoint indbyrdes.
c) Bedste difference mellem vundne og tabte sæt indbyrdes.
d) Bedste difference mellem vundne og tabte sæt i samtlige holdmatcher.
9. Op- og nedrykning
Veteran 35: Fra serie 1 rykker nr. sidst ned i serie 2.
I efterfølgende serier rykker nr. 1 en serie op og nr. sidst en serie ned.
Alle klubber bedes forholde sig til holdets reelle styrke, og tilmelde dem i den række
der passer til deres niveau, så der opnås de bedste mulige kampe, for alle parter.
10. Protester
Evt. protester sendes skriftligt til turneringslederen og skal være denne i hænde
senest 7 dage efter kampdatoen.
11. Dispensationer
Der gives ingen dispensationer til spillere.
12. Turneringsledelsen
Overtrædelse af reglementet kan medføre:
a) Irettesættelse
b) Udvisning
c) Udelukkelse
Udelukkelse af en forening skal altid godkendes af landsdelens tennisudvalg.
En spiller, der er udvist fra en kamp, må ikke benyttes i nogen anden kamp, før
turneringsledelsens (DGI Storstrømmen) afgørelse foreligger.
Turneringsledelsen afgørelse er inappellabel.
13. Find spillesteder og kontaktpersoner på Min Idræt
På hjemmesiden Min Idræt http://minidraet.dgi.dk kan du finde de øvrige klubbers
spillested, kontaktpersoner, telefonnr. og mail adresser.

