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TURNERINGEN  

§ 1. DELTAGELSE  

Stk. 1. Alle klubber der er medlem af både JTU, FTU og DGI, som er i stand til at kunne 

stille hold i overensstemmelse med nærværende reglements krav, kan deltage i 

holdturneringsstævnerne. 

Stk. 2.  Deltage kan enhver spiller, der er medlem af en klub under JTU, FTU og DGI. 

Stk. 3.  Der er tilmelding til holdturneringsstævnerne. Denne tilmelding skal være JTU i 

hænde på en dato fastsat af holdturneringsudvalget. 

Stk. 4. JTU opkræver et indskud pr. hold for deltagelse i holdturneringsstævnerne.   

§ 2. LEDELSE   

Stk. 1.  Turneringen administreres udelukkende af JTU´s holdturneringsudvalg, der er 

højeste myndighed og suveræne i alle sager samt afgørelse vedrørende 

fortolkning af dette reglement.  

Stk. 2. JTU´s holdturneringsudvalg behandler alle rettidigt indsendte protester jf. §3 stk. 

4. 

§ 3. REGLER OG PROTESTER 

Stk. 1. Hvor intet andet fremgår, spilles efter DTF’s spilleregler.   

Stk. 2. Protester vedrørende nærværende reglement indsendes til JTU og skal være 

ledsaget af et depositum på kr. 500,-, der fortabes, hvis protesten ikke tages til 

følge. Protestblanket findes under holdturnerings reglementer, regler og manualer 

på JTU’s hjemmeside. 

Stk. 3. Der skal ved protest altid henvises til den paragraf, der protesteres i henhold til. 

Stk. 4. Fristen for indsendelse af protester er 10 dage efter den formodede overtrædelse 

har fundet sted. 

Stk. 5.  En afgørelse af en protest fra JTU´s holdturneringsudvalg kan inden 8 dage efter 

JTU´s afgørelse appelleres til JTU´s appeludvalg, hvis afgørelse er endelig. 
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§ 4. OVERTRÆDELSER OG SANKTIONER 

Stk. 1. Såfremt en klub 

 ikke betaler det i § 1 nævnte indskud inden fristens udløb, 

kan klubben idømmes en bøde på op til 500 kr. for hver overtrædelse. 

Stk. 2. Såfremt en klub ikke indsender den i § 1, stk. 3, nævnte tilmelding på deltagelse 

ved fristens udløb, kan klubben udelukkes fra deltagelse i 

holdturneringsstævnerne og betragtes som havende trukket sig fra turneringen 

efter nævnte frister. 

Klubber, der trækker sig fra turneringen efter de i § 1, stk. 3, nævnte frister for 

bekræftelse på deltagelse, hæfter for indskuddet i turneringen. 

§ 5. BOLDE  

Stk. 1. Alle holdkampe afvikles med enten ”HEAD TOUR DTF”-bolde.  

I rækker med rød, orange og grønne bolde skal holdkampene afvikles med HEAD 

bolde. JTU sponsorer bolde til holdturneringsstævnerne.  

Stk. 2. Alle juniorholdkampene afvikles med 2 nye rør bolde i de rækker der spiller med 

”gul bold”. 1 holdkamp består af 2 singler og 1 double.  

I øvrige rækker hvor der spilles med rød, orange og grøn bold, stilles der 2 nye 

rør til rådighed pr. holdkamp. 

§ 6. BANER   

Stk. 1. Arrangørklubben stiller spilleklare og reglementerede baner til rådighed jvf. 

DTF’s spilleregler § 1.  

Følgende bør være til rådighed i nødvendigt omfang på alle matchbaner: 

Tællekugler, stole/bænke til spillere og rådgivere samt skraldespand. 

§ 7. BANESTØRRELSE 

Stk. 1. De yngste rækker (U10: Rød, Orange, U12 og U14: Grøn) spiller efter ”Play & 

Stay regler(koncept)”.  
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Nedenfor ses de dertil anbefalede banestørrelser: 

§ 8. DISPENSATION 

Stk. 1. JTU´s bestyrelse kan på indstilling fra holdturneringsudvalget give dispensation 

iht. dette reglement i særlige tilfælde.  

 

MATCHBETINGELSER  

§ 9. TURNERINGENS SAMMENSÆTNING  

Stk. 1. Juniorrækkerne er inddelt i aldersgrupper: 

 U10 

 U12 

 U14 

 U16   

 U18  

For U12 til U18 spilles der i drenge- og pigerækker, mens U10 rækkerne er 

kønsneutrale.  

Stk. 2. Juniorrækkerne er opdelt i følgende niveauer: 

Række 1 - henvender sig til mindre turneringsaktive spillere, dvs. spillere, som 

ikke spiller individuelle turneringer endnu (ingen point til rangliste)  
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Række 2 – henvender sig til turneringsaktive spillere (kat. 2-3), hvor der er 

mulighed for point til ranglisten. 

Stk. 3.  Et holdturneringsstævne vil foregå over en dag og vare omkring 6-7 timer. 

 Et holdturneringsstævne vil bestå af 3-5 hold, der spiller mod hinanden.  

§ 10. ALDERSINDDELINGER 

Stk. 1 Årgangene for holdturneringsstævnerne indendørs 2021/2022 skifter pr. 1. 

november, således at årgangene er:  

 U10: 2012 og 2013 

 U12: 2010 og 2011 

 U14: 2008 og 2009 

 U16: 2006 og 2007 

 U18: 2004 og 2005  

Stk. 2 U8 spillere må gerne spille U10, U10 må gerne spille U12 osv.   

§ 11. MATCHPROGRAMMER OG FORMAT   

Stk. 1. Matchprogrammerne fastsættes af JTU med spilledato, spillested og 

spilletidspunkt.   

Stk. 2. RÆKKE 1 HOLD 

En match omfatter tre kampe: 2 singler, 1 double. 

Her skal minimum benyttes 2 piger eller 2 drenge. 

RÆKKE 2 HOLD  

En match omfatter 3 kampe. 2 singler og 1 double. 

Her skal minimum benyttes 2 piger eller 2 drenge. 

Stk. 3. Alle single- og doublekampe spilles der et sæts kampe, hvor der spilles tiebreak 

ved stillingen 6-6. I double spilles med No-Ad scoring. I tilfælde af afgørende 

point (ved stillingen 40-40) bestemmer det servemodtagende par hvilken side der 

serves fra. 

Stk. 4. En kamp, der vindes på "walk over", noteres som w.o. 
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Stk. 5. Såfremt en spiller må opgive under en kamp, tæller de af ham/hende vundne 

partier med til en kortest mulig sejr for modspilleren. En spiller, der må opgive at 

færdigspille en single eller double, kan ikke deltage mere i holdturneringsstævnet 

den pågældende dag. 

Stk. 6.   En spiller kan i samme holdmatch spille to kampe, men kun én kamp i hver 

kategori. 

§ 12. AFGØRELSE AF PLACERINGER  

Stk. 1  Pointtildeling i den enkelte række offentliggøres i forbindelse med 

offentliggørelse af spilleplaner.  

Stk. 2. Det hold, der ved holdturneringsstævnets afslutning har flest point, har vundet 

den pågældende række. Dog bliver et hold, der har vundet/tabt alle matcher, altid 

øverst/nederst placeret.  

 Der opnås et point for hver vundne kamp. Det er dermed muligt at få maksimalt 

3 point ved en holdkamp, som jvf. § 11 består af 2 singler og 1 double.  

Stk. 3 Har to eller flere hold opnået samme antal point, afgøres rækkefølgen efter 

følgende princip:  

1)  Point  

2)  Kampe  

3)  Sætdifference  

4)  Partidifference  

5)  Indbyrdes  

6)  Lodtrækning  

Stk. 4. I tilfælde af flere rækker indenfor samme årgang spilles der finaler på en anden 

dato, som offentliggøres af JTU efter de planlagte holdturneringsstævner. 

§ 13. LICENS  

Stk. 1.  Der er ikke krav om, at spillere der deltager i JTU’s juniorholdturneringsstævne 

skal have licens hos Dansk Tennis Forbund.  

Stk. 2.  Der er ingen krav for række 1 og 2 om at indtaste en rangliste.  
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MATCHAFVIKLING  

§ 14. HOLDOPSTILLING  

Stk. 1. Singlerækkefølgen på et hold spilles altid efter styrke, så spilleren, der formodes 

at være den stærkeste, spiller 1. single. Dette gælder både for række 1 og række 

2.  

Stk. 2.  Holdkaptajnerne informerer hjemmeholdets holdkaptajn omkring 

holdopstillingen, indeholdende navnene samt evt. licensnumre på spillerne, senest 

15 minutter før afviklingen af hver holdkamp. Hjemmeholdets holdkaptajn 

noterer dermed navnene på spillerne, der skal spille 1. single, 2.single og doublen, 

ned på resultatarket.  

Stk. 3. Der skal altid stilles fuldt hold. Kun spilleklare personer kan påføres resultatarket. 

Ved spilleklar forstås alene spillere, der på matchdagen hverken er syge eller 

skadede i en sådan grad, at der er tvivl om, hvorvidt de kan gennemføre en hel 

kamp. 

§ 15. INDSÆTTELSE AF RESERVER  

Stk. 1. I tilfælde af en spiller, der var påregnet til at spille for et hold til 

holdturneringsstævnet, skades eller bliver syg kan en anden spiller indsættes som 

reserve. 

Stk. 2.  I tilfælde af afbud (udeblivelse) eller forfald under match (ikke under en 

påbegyndt kamp) træder en reserve ind som 2. single, mens de øvrige spillere i 

vedkommende række rykker en plads op.  

En reserve kan ikke være styrkemæssigt stærkere end de på resultatarket anførte 

spillere. 

§ 16. SPILLEPLAN OG MØDETID  

Stk. 1. Kampene skal så vidt muligt afvikles startende oppefra styrkemæssigt. Singlerne 

spilles først, medmindre andet er aftalt.  
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Stk. 2. Spillerne skal om nødvendigt kunne være til rådighed fra matchens starttidspunkt, 

dog kan en spiller aldrig diskvalificeres før 15 min. efter at pågældendes kamp er 

kaldt ud (en kamp kan kun kaldes ud, såfremt der er en ledig kampbane). 

§ 17. RÅDGIVNING  

Stk. 1. Under en match må der rådgives på alle baner.  

Rådgivning kan kun ske i pauser ved sideskift og skal i givet fald foretages af den 

samme person under en hel kamp. Der må ikke rådgives under tiebreak.  

Holdkaptajnerne oplyser forud for matchstart til modstanderens holdkaptajn 

navne på de pågældende rådgivere. Rådgivere, der ikke er oplyst modstanderens 

holdkaptajn før kampstart, kan ikke anvendes.   

Stk. 2. Ved overtrædelse af reglerne for rådgivning tildeles den rådgivne spiller en 

advarsel for ”coaching”. Rådgivere, der på anden måde udvider ureglementeret 

opførsel, tildeles efter første forseelse en advarsel. Efter anden forseelse bortvises 

pågældende rådgiver fra matchen.  

Ved en sådan bortvisning kan der ikke indsættes en ny rådgiver. En spillende 

rådgiver, der diskvalificeres i sin egen kamp, kan ikke fortsætte som rådgiver i 

den pågældende match, medmindre diskvalifikation skyldtes overtrædelse af 

reglerne om beklædning, mødetid eller skade. 

§ 18. SPIL OG AFBRYDELSER 

Stk. 4. Hvis en spiller er nødsaget til at trække sig fra en match, eksempelvis grundet en 

skade, udelukkes spilleren fra yderligere spil i holdturneringsstævnet uanset 

grunden hertil.  

Der kan indsættes en reserve i stedet for spilleren i en ikke påbegyndt kamp.  

I tilfælde af afbud, udeblivelse, skade eller sygdom under en holdkamp kan der i 

ikke påbegyndte matcher indsættes en reserve.  

Kun reserver, der allerede er tilstede på selve dagen kan benyttes. Der kan ikke 

indsættes reserver i allerede påbegyndte matcher.  
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§ 19. GENNEMFØRELSE AF EN MATCH 

Stk. 1. Alle kampe i en match skal gennemføres. En kamp skal gennemføres, medmindre 

en spiller skades eller lignende. 

Stk. 2. En spiller, der er opført på resultatarket, skal altid fuldføre matchen, medmindre 

sygdom eller tilskadekomst forhindrer dette.  

Stk. 3  Såfremt en klub ikke tilstræber at gennemføre alle kampe, foretager 

hjemmeholdets holdkaptajn indberetning til JTU.  

Stk. 4 Såfremt en klub ikke møder fuldtalligt op, gennemføres matchen med de 

tilstedeværende spillere.  

§ 20. RESULTATFORMIDLING 

Stk. 1. Indrapportering af resultater senest dagen efter matchens afvikling.  

Stk. 2  Det er stævnelederens ansvar at indsende resultater.  

Gældende for række 1 – Stævnelederen sender resultatarket med spillernavne 

samt resultaterne for alle holdkampene, der er spillet til holdturneringsstævnet til 

JTU-konsulent, holdturnering@jtu.dk  

Gældende for række 2 – Stævnelederen sender resultatarket med spillenavne, 

licensnumre samt resultaterne for alle holdkampene, der er spillet til 

holdturneringsstævnet til JTU-konsulent, holdturnering@jtu.dk   

Resultaterne indberettes efterfølgende i Tournament Software af stævnelederen 

eller JTU-konsulenten. 

§ 21. STÆVNELEDERENS PLIGTER  

Stk. 1. Sørge for at alle holdene er fremmødt samt udfylde resultatarkene med 

spillernavne og evt. licensnumre.  

Stk. 2.  Sørge for der er bolde jvf. § 5. og spilleklare baner jvf. § 6. til rådighed  

Stk. 3.  Omklædnings- og badefaciliteter, toiletter samt opholdsrum skal i nødvendigt 

omfang være til rådighed for spillere, ledere og tilskuere. 

Stk. 4. Sørge for indrapportering af resultaterne ved at sende dem til 

holdturnering@jtu.dk.  

Resultaterne skal senest sendes dagen efter holdturneringsstævnets afvikling. 
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