REGLEMENT FOR JTU OG FTU’S
INDENDØRS HOLDTURNERING
2018/2019

Dette reglement er gældende for junior- samt seniorholdturneringen, der
administreres af Jyllands Tennis Union. Reglementet indeholder både fælles samt
særskilte regler for diverse rækker.
Reglementet er farveinddelt og betyder i praksis at hvert afsnit (overskift) har fået
hver sin farve. Formålet er at skabe bedre overblik og gøre det lettere for læseren at
kunne navigere rundt i reglementet. Det anbefales at afkode de enkelte
overskriftsfarver fra reglementets indholdsfortegnelse før læsning. NB: Reglementet
indeholder også farvereferencer.
Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen, som varetages af Dansk
Tennis Forbund.
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TURNERINGEN
§ 1. DELTAGELSE
Stk. 1.

Alle klubber under JTU og FTU, som er i stand til at kunne stille hold i
overensstemmelse med nærværende reglements krav, kan deltage i
turneringen.

Stk. 2

JTU-FTU holdturneringen for 2 personer er IKKE kvalificerende til HEAD DTF
divisionerne, da DTF holdturneringerne spiller med 4 personers hold.

Stk. 3

Deltage kan enhver spiller, der er medlem af en klub under JTU og FTU.
Spillere, der aldersmæssigt hører til i U12 eller der under, kan ikke deltage i
seniorrækker.

Stk. 4

Der er tilmelding til turneringen. Denne tilmelding skal være JTU i hænde på
en dato fastsat af holdturneringsudvalget.

Stk. 5

JTU opkræver et indskud pr. hold for deltagelse i holdturneringen.

Stk. 6

Jvf. særligt reglement er der mulighed for, at to eller flere klubber kan indgå
holdfællesskaber (se mere under blanketter og formularer på hjemmesiden).
Der skal sendes ansøgning til JTU’s sekretariat om holdfællesskab sammen
med tilmelding dvs. den 20. september 2018.

Stk. 7J

En juniorspiller har mulighed for at ansøge om at spille for to klubber på to
forskellige hold. Der kan deltages for klub A på et juniorhold og for klub B på et
seniorhold.
Ansøgning om dette skal fremsendes til JTU via formular (se mere under
blanketter og formularer på hjemmesiden).
En juniorspiller kan kun spille for sin egen klub, hvis der kun stilles op i en
række.

§ 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.
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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 blanketter og formularer på hjemmesiden.

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.

§ 4. OVERTRÆDELSER OG SANKTIONER
Stk. 1

Såfremt en klub
- ikke betaler det i § 1 nævnte indskud inden fristens udløb,
-

ikke udfylder og indtaster den i § 22 nævnte rangliste.

-

ikke iagttager arrangørens ifølge § 16 påhvilende pligter

kan klubben idømmes en bøde på op til 500 kr. for hver overtrædelse.
Stk. 2

Såfremt en spiller findes at have deltaget ulovligt på et hold – enten ud fra en
af JTU på eget initiativ foretaget vurdering eller på baggrund af en protest
behandlet af JTU – tabes alle kampe, der har haft den pågældende spiller som
deltager, samt alle underliggende kampe i den pågældende kategori (single
eller double). I dette tilfælde gælder 10-dages reglen (§3, stk. 4) ikke.

Stk. 3

Såfremt et hold møder op, manglende én eller flere spillere i 2 spillerunder
kan holdet udelukkes fra turneringen.
Hvis et hold udebliver fra to holdkampe, udelukkes holdet fra turneringen.
I tilfælde af udelukkelse tabes alle holdets matcher (også allerede spillede
matcher) med den højest mulige score.
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Stk. 4

Udelukkes et hold fra turneringen tvangs nedrykkes det til nærmest
underliggende række det efterfølgende år.

Stk. 5

Såfremt en klub ikke indsender den i § 1, stk. 3, nævnte tilmelding på
deltagelse ved fristens udløb, kan klubben udelukkes fra deltagelse i
turneringen 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.

Stk. 6

Øvrige forseelser behandles af JTU efter indberetning fra holdledere eller
klubber og kan medføre tab af afviklet eller udsat match og i værste fald
udelukkelse fra turneringen.

§ 5. BOLDE
Stk. 1

Alle holdkampe afvikles med enten ”HEAD ATP” eller ”HEAD Davis Cup”-bolde.
Hjemmeholdet bestemmer boldmærket. Holdkaptajnen fra udeholdet kan
min. 5 dage før rette henvendelse til modstanderen, og få oplyst hvilken bold
der spilles med.

Stk. 2

Alle holdkampe i seniorrækkerne afvikles med minimum 2 nye rør bolde.

Stk. 3J

Alle holdkampe i juniorrækkerne afvikles med 2 nye rør bolde

Stk. 4J

Alle U10 holdkampe afvikles med HEAD T.I.P Orange og alle U12 holdkampe
afvikles med HEAD T.I.P Green

§ 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. DISPENSATION
Stk. 1

JTU’s bestyrelse kan på indstilling fra holdturneringsudvalget give dispensation
iht. dette reglement i særlige tilfælde.
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MATCHAFVIKLING
§ 8. HOLDOPSTILLINGER
Stk. 1

Holdkaptajnen afleverer underskrevet holdopstillingskort, indeholdende
navnene på singlespillere, til modstanderens holdkaptajn senest 15 minutter
før afviklingen af hver match.

Stk. 2

I alle single- og doublematcher spilles der bedst af 3 sæt. Dog skal et eventuelt
3.sæt spilles som match tiebreak (dvs. tiebreak til 10 med 2 points margin).

Stk. 3

I doublematcher spilles der med No-Ad scoring. I tilfælde af afgørende point
(ved stillingen 40-40) bestemmer det servemodtagende par hvilken side der
serves fra.

Stk. 4

I Jyllands/Fynsserien skal singlerækkefølgen på et hold bestemmes af
klubranglisten, som er indberettet.
I underliggende rækker skal singlerækkefølgen altid spilles efter styrke. Der må
kun byttes om på singlerækkefølgen hvis reservespilleren er styrkemæssigt
stærkere og denne opstilling skal være den samme i efterfølgende runder.

Stk. 5

Efter gennemførelsen af singlekampene, aftales doublekonstellationerne og
bliver leveret på holdskemaet til begge holdkaptajner.

Stk. 6

Der skal altid stilles fuldt hold (se § 8 stk. 1). Kun spilleklare personer kan
påføres holdopstillingskortet. 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.

§ 9. INDSÆTTELSE AF RESERVER
Stk. 1J

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 højere rangeret på klubranglisten end de på
holdopstillingskortet anførte spillere.
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Stk. 1S

I tilfælde af afbud (udeblivelse) eller forfald under en match (ikke
under en påbegyndt kamp) træder en reserve ind som 2. single, mens den
anden spiller i vedkommende række rykker en plads op.
En reserve kan ikke være højere rangeret på klubranglisten end de på
holdopstillingskortet anførte spillere.

Stk. 2

Såfremt en reserve har spillet på et lavere rangeret hold i en spillerunde, kan
denne spiller ikke deltage på sit eget hold i den samme spillerunde.

§ 10. SPILLEPLAN OG MØDETID
Stk. 1

Kampene skal altid afvikles startende oppefra styrkemæssigt. Singlerne spilles
først, medmindre andet er aftalt. Af praktiske hensyn kan der aftales en anden
kamprækkefølge, hvis holdkaptajner kan blive enige om dette.

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).

§ 11. 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.
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§ 12. SPIL OG AFBRYDELSER
Stk. 1

En match kan ikke udsættes længere end næste spillerunde, med mindre der
er opnået accept af holdturneringslederen.

Stk. 2

Hvis en spiller er nødsaget til at trække sig fra en match, eksempelvis grundet
en skade, udelukkes spilleren fra yderligere spil i den pågældende holdkamp
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 påført på holdopstillingskortet, kan benyttes. Der
kan ikke indsættes reserver i allerede påbegyndte matcher.
Hvis ingen af doublerne er påbegyndt, når substitutten indsættes, rangeres
den ændrede doubleopstilling i henhold til reglerne.

§ 13. PAUSE MELLEM SINGLE OG DOUBLE
Stk. 1

En spiller har ret til en pause på 20 min. mellem single og double.

§ 14. 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 holdkortet, skal altid fuldføre matchen, medmindre
sygdom eller tilskadekomst forhindrer dette eller vedkommende grundet
udsættelse af matchen er forhindret.

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.
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§ 15. RESULTATFORMIDLING
Stk. 1

Indrapportering af resultater senest dagen efter matchens afvikling. Det er
hjemmeholdets holdkaptajn der indberetter resultatet på DTF’s nye
holdturneringsprogram

§ 16. ARRANGØRENS PLIGTER
Stk. 1

Kontakte modstanderens holdkaptajn minimum 5 dage før match for at aftale
spilletidspunkt, forplejning/bespisning, matchafvikling, baner og øvrige
praktiske forhold i forbindelse med matchen.
Det anbefales at mad (smørrebrød, sandwich eller lignende) inkl. drikkelse
tilbydes gæstende hold uden betaling.

Stk. 2

Sørge for bolde til alle kampe jvf. § 5. Sørge for klargjorte baner jvf. § 6.

Stk. 3

Sørge for at aftale matchens afvikling med modstanderens holdkaptajn forud
for matchen.

Stk. 4

Indsende meddelelse om aflysning/udsættelse af match samt nyt
matchtidspunkt straks efter dette er besluttet og senest dagen efter matchen
skulle have været afviklet.

Stk. 5

Sørge for indrapportering af resultat senest dagen efter matchens afvikling.

Stk. 6

Omklædnings- og badefaciliteter, toiletter samt opholdsrum skal i nødvendigt
omfang være til rådighed for spillere, ledere og tilskuere.
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MATCHBETINGELSER – JUNIOR
§ 17. TURNERINGS SAMMENSÆTNING
Stk. 1

Juniorrækkerne er inddelt i aldersgrupper:
U12
U14
U16
U18
Ved rækker med mindre end 4 hold, kan flere årgange slås sammen,

Stk. 2

Rækkerne gennemføres med det antal hold, som melder sig til turneringen, og
turneringen planlægges således, at alle hold som udgangspunkt får 3-6 kampe.

Stk. 3

Der er ingen op- og nedrykning

§ 18. MATCHPROGRAMMER
Stk. 1

Matchprogrammerne fastsættes af JTU (med vejledende starttidspunkt).
Inden hver sæson vil det være muligt at ændre starttidspunkt af hensyn til
klubber med flere hjemmekampe samme spilledag.
En match kan ikke påbegyndes tidligere end kl. 9:00, dog ikke tidligere end, at
modstanderklubben skal hjemmefra før kl. 8:00 for kampe i weekender og på
helligdage.
For kampe på hverdage må ikke startes tidligere end kl. 17:00.
Disse tidspunkter er naturligvis kun gældende, såfremt der ikke kan nås til
enighed klubberne imellem.

§ 19. MATCHFORMAT
Stk. 1

En match omfatter 3 kampe. 2 singler og 1 double. Her skal minimum benyttes
2 piger eller 2 drenge. I mixrækkerne 1 dreng og 1 pige.

Stk. 2

Alle singlekampe afgøres bedst af tre sæt, hvor de to første er tiebreak sæt
ved stillingen 6-6, mens et evt. tredje og afgørende sæt afgøres med en
matchtiebreak (dvs. en tiebreak til 10).
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Stk. 3

Alle doublekampe afgøres bedst af tre sæt, hvor de to første er
tiebreak sæt til seks, mens et evt. tredje og afgørende sæt afgøres med en
matchtiebreak (dvs. en tiebreak til 10).

Stk. 4

En kamp, der vindes på "walk over", noteres som 6-0 6-0 w.o.

Stk. 5

Såfremt en spiller må opgive under en kamp, tæller de af ham/hende vundne
partier/sæt med til en kortest mulig sejr for modspilleren. En spiller, der må
opgive at færdigspille en single eller double, kan ikke deltage mere i denne
holdkamp.

Stk. 6

En spiller kan i samme holdmatch spille to kampe, men kun én single og en
double.

§ 20. ALDERSINDDELINGER
Stk. 1 I juniorrækkerne benyttes følgende aldersinddelinger:
U10: 2009 og 2010
U12: 2007 og 2008
U14: 2005 og 2006
U16 2003 og 2004
U18: 2001 og 2002
Stk. 2 U8 spillere må gerne spille U10, U10 må gerne spille U12 osv.

§ 21. AFGØRELSE AF PLACERINGER
Stk. 1

Pointtildeling i den enkelte række offentliggøres i forbindelse med
offentliggørelse af spilleplaner.

Stk. 2

Det hold, der ved turneringens afslutning har flest point, har vundet den
pågældende række. Dog bliver et hold, der har vundet/tabt alle matcher, altid
øverst/nederst placeret.
Har to eller flere hold opnået samme antal point, afgøres rækkefølgen efter
følgende princip:
1) Point
2) Kampe
3) Sætdifference
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4) Partidifference
5) Indbyrdes
6) Lodtrækning

§ 22. RANGLISTER OG LICENS
Stk. 1

Der er ikke krav om, at spillere der deltager i JTU-FTU’s holdturnering skal have
licens hos Dansk Tennis Forbund

Stk. 2

Det er for juniorerne ikke et krav at indtaste ranglister.

§ 23. HOLDSAMMENSÆTNING
Stk. 1

Holdkaptajnerne er forpligtet til at stille spillere med den formodet stærkeste
som 1. single.

Stk. 2

Såfremt en spiller, der er udtaget til et hold, skades eller bliver syg senere end
48 timer før en match, kan en lavere rangerende spiller indsættes som
reserve.

Stk. 3

I tilfælde af, at flere hold fra samme klub er programsat på forskellige
tidspunkter inden for samme spillerunde, er disse ved udarbejdelsen af
holdopstillinger at betragte som programsatte samtidigt.
Højere placerede hold, for hvem turneringen er færdig, er også omfattet af
denne regel og er således at betragte som fiktivt spillende i efterfølgende
eventuelle op- og nedrykningsmatcher for lavere rangerende hold.
Ved udarbejdelse af en fiktiv holdopstilling for et højere rangeret hold kan
alene medtages spillere, der reelt er til rådighed i den pågældende spillerunde
og som har deltaget i minimum tre matcher i forvejen for klubben i den
pågældende sæson.

Stk. 4

Ingen spiller kan deltage på et hold i et slutspil, uden forinden i samme sæson
at have deltaget for klubben i mindst to runde. For at kunne siges at have
deltaget i en runde, skal en spiller være opført på resultatkortet for en match i
pågældende runde.
Spillere, der i grundspillet rent styrkemæssigt er lavere rangeret end
benyttede spillere kan frit anvendes, selv om de ikke har deltaget for klubben
to gange forinden.
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Stk. 5

Der kan i særlige tilfælde som følge af sygdom eller skade i to eller
flere på hinanden følgende uger, dog minimum i en periode der løber over to
matchterminer og efter skriftlig ansøgning dispenseres fra reglen om
deltagelse mindst to gange forud for medaljespil.
Motiveret ansøgning indeholdende tilstrækkelig dokumentation, skal være
JTU’s sekretariat i hænde senest fire dage efter afslutningen af den aktuelle
sygdom/skade.

§ 24. BANESTØRRELSER (U10, U12)
Stk. 1

De yngste rækker (U10: Orange, U12: Grøn) spiller efter ”Play & Stayregler(koncept)”.
Nedenfor ses de dertil anbefalede banestørrelser:
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MATCHBETINGELSER – SENIOR
§ 17. TURNERINGENS SAMMENSÆTNING
Stk. 1

Mesterskaberne spilles i følgende seniorrækker:
Jyllands/Fynsserien
Serie 1

Stk. 2

En klub kan kun være repræsenteret med et hold i Jyllands/Fynsserien. I alle
øvrige rækker er det muligt for samme klub at have flere hold med.

Stk. 3

Kvalificerer en klub sig til oprykning fra serie 1 eller til at spille
oprykningsmatch, og klubben allerede har max antal hold placeret i den
nærmeste højere række, går retten til oprykning eller til at spille
oprykningsmatch videre til den nærmest følgende klub, der ikke i forvejen har
max antal hold i den højere række. Kun puljevinder er kvalificeret til at spille
oprykningsspil.

§ 18. HOLD
Stk. 1

Jyllands/Fynsserien består af max 12 hold, som inddeles i to geografiske puljer.
Serie 1 består af max. 16 hold, som inddeles i geografiske puljer.

§ 19. MATCHPROGRAMMER
Stk. 1

Matchprogrammerne fastsættes af JTU (med vejledende starttidspunkt).
Inden hver sæson vil det være muligt at ændre starttidspunkt af hensyn til
klubber med flere hjemmekampe samme spilledag.
Starttidspunktet fastsættes af hjemmebaneklubben og skal
hjemmebaneklubben meddeles modstanderen senest 5 dage før kamp.

af

En match kan ikke påbegyndes tidligere end kl. 9:00, dog ikke tidligere end, at
modstanderklubben skal hjemmefra før kl. 8:00 for kampe i weekender og på
helligdage.
For kampe på hverdage må ikke startes tidligere end kl. 17:00.
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Disse tidspunkter er naturligvis kun gældende, såfremt der ikke kan
nås til enighed klubberne imellem.
Stk. 2

Ved udarbejdelse af programmerne tilstræbes en ligelig fordeling af hjemmeog udebanematcher. Der kan ved udarbejdelsen af disse matchprogrammer
ikke påregnes hensyntagen til, hvilke hold en klub spiller ude/hjemme imod i
forhold til de tidligere år.

Stk. 3

Dato for eventuelle op- og nedrykningsmatcher fastsættes af JTU og fremgår
af JTU’s terminsliste. Starttidspunktet er kl. 12.00 og spillestedet meddeles de
implicerede klubber umiddelbart efter sidste runde.

§ 20. MATCHFORMAT
Stk. 1

Jyllands/Fynsserien og Serie 1
En match omfatter 3 kampe: 2 singler og 1 double. Her skal minimum benyttes
2 spillere.

§ 21. AFGØRELSE AF PLACERINGER
Stk. 1

Det hold, der ved turneringens afslutning har flest point, har vundet den
pågældende række. Dog bliver et hold, der har vundet/tabt alle matcher, altid
øverst/nederst placeret.
Har to eller flere hold opnået samme antal point, afgøres rækkefølgen efter
følgende princip:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stk. 2

Point
Kampe
Sætdifference
Partidifference
Indbyrdes
Lodtrækning

Et hold, som enten udebliver eller som ikke har stillet fuldtalligt op to gange,
kan ikke rykke.
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§ 22. RANGLISTER OG LICENS
Stk. 1

Det er kun et krav for Jyllands/Fynsserien, at indtaste ranglister. De aktuelle
klubber udarbejder forud for sæsonen en rangliste for spillere der ønskes at
benyttes i sæsonen. Denne kan i særlige tilfælde ændres af JTU.

Stk. 2

Hver klub udarbejder forud for sæsonen en rangliste for de årgange der er
tilmeldt hold i. Ranglisten skal indberettes i DTF’s holdturneringsprogram.
Denne rangliste skal være modtaget senest 3 dage før første spillerunde, og
indeholde navn på min. 4 spillere pr. hold.
Overholdes tidsfristen ikke dømmes klubben en bøde på kr. 500,Ændrede ranglister for kampene i 2019 skal ligeledes indtastes senest 3 dage
før første spillerunde efter jul kl.12.00. Såfremt der ikke er indtastet ændret
rangliste vil den første fortsat være gældende.

Stk. 3

Alle spillere, der ønskes anvendt i turneringen, skal figurere på den i stk. 1
nævnte rangliste. Dog kan der i tilfælde af mangel på spillere undervejs i
turneringen tilføjes ekstra spillere på ranglisten nedenfra.

Stk. 4

Der er ikke krav om, at spillere der deltager i JTU-FTU’s holdturnering skal have
licens hos Dansk Tennis Forbund

Stk. 5

Såfremt en klub ikke har indsendt rangliste senest 3 dage før 1. spillerunde vil
holdet dømmes som taber af den pågældende kamp (1. spillerunde).
Såfremt en klub stadig ikke har indtastet rangliste senest 3 dage før 2.
spillerunde tabes disse kampe ligeledes, og 3. gang udelukkes holdet fra
turneringen.

§ 23. HOLDSAMMENSÆTNING
Stk. 1

Singlerækkefølgen i Jyllands/Fynsserien bestemmes af ranglisten.
I serie 1 er holdkaptajnerne forpligtet til at stille spillere med den formodet
stærkeste som 1. single.

Stk. 2

Klubber, der deltager med flere hold i JTU-FTU ́s holdturnering, skal til enhver
tid anvende sine højest rangerede spillere på det højest placerede hold.
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Ingen spiller kan deltage på to forskellige hold i samme spillerunde.
Det vil sige to hold, der i det oprindelige program (før kampflytninger) er
programsat til samme runde.
Stk. 3

I tilfælde af, at flere hold fra samme klub er programsat på forskellige
tidspunkter inden for samme spillerunde, er disse ved udarbejdelsen af
holdopstillinger at betragte som programsatte samtidigt.
Højere placerede hold, for hvem turneringen er færdig, er også omfattet af
denne regel og er således at betragte som fiktivt spillende i efterfølgende
eventuelle op- og nedrykningsmatcher for lavere rangerende hold.
Ved udarbejdelse af en fiktiv holdopstilling for et højere rangeret hold kan
alene medtages spillere, der reelt er til rådighed i den pågældende spillerunde
og som har deltaget i minimum 2 matcher i forvejen for klubben i den
pågældende sæson.

Stk. 4

Der kan i særlige tilfælde som følge af sygdom eller skade i to eller flere på
hinanden følgende uger, dog minimum i en periode der løber over to
matchterminer og efter skriftlig ansøgning dispenseres fra reglen om
deltagelse mindst to gange forud for medaljespil eller en eventuel op/nedrykningsmatch.
Motiveret ansøgning indeholdende tilstrækkelig dokumentation, skal være
JTU’s sekretariat i hænde senest fire dage efter afslutningen af den aktuelle
sygdom/skade.
International turneringsdeltagelse i DTF-regi i en holdturneringstermin
sidestilles automatisk med at have spillet holdkamp i den pågældende termin.
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