FYNS BORD-TENNIS UNION
TURNERINGSUDVALGET

Odense august 2017

Til klubberne!
Turneringsudvalget indbyder hermed til FBTUs holdturnering i sæsonen 2017/2018.
TILMELDING: sker på vedhæftede tilmeldingsblanketter, der skal være FBTUs sekretariat, Lindevænget 8, 5250
Odense SV, i hænde senest mandag d. 25. sept. (seniorhold), onsdag d. 4. okt. (ungdom). Kan sendes i mail.
Bemærk vedr. regelændringer i år:

§ 12 …..I tilfælde af, at to eller flere hold står lige afgøres placeringen efter følgende prioritering:
1. Flest point i indbyrdes holdkamp/e.
2. Forskel i antal vundne og tabte individuelle kampe (kampscore).
3. Bedste kampscore i indbyrdes holdkamp/e (kvotient vundne/tabte holdkampe)
4. Bedste sætscore i indbyrdes holdkamp/e (kvotient vundne/tabte sæt) .
Er stillingen stadig lige mellem hold, som skal deltage i op-, ned- eller slutspil spilles en omkamp mellem de involverede hold. Lodtrækning foretages af TU vedrørende afvikling af kampen(e).
OPLYSNINGER OM SPILLERNE: Vi beder af hensyn til planlægningen om oplysninger på samtlige spillere,
der tænkes brugt i holdturneringen.
TURNERINGEN afvikles i perioden 9. okt. - 17. dec. og 8. jan. - 25. marts (vinterferie i uge 7 og turneringsfri uge
i uge 8 på grund af FBTUs 75 års jubilæum). Ungdomshold starter dog først 23. oktober.
TURNERINGSPLAN: Oplysninger om turneringen vil kunne findes på FBTUs hjemmeside senest 29.sept.
Kampplan udsendes med mail d. 2. oktober for de rækker, der starter i ugen før efterårsferien (ønsker klubber at få
plan på papir, bedes det meddelt sekretariatet). KLUBPLAN med oversigt over ugens kampe kan hentes på Bordtennisportalen.
HOLDSKEMA udsendes ikke. Der er mulighed for at udskrive holdskema fra hjemmesiden – (Holdsedler m.m.)
og fra Bordtennisportalen.
LICENS/REGISTRERING: Alle spillere som skal spille stævner (også pointstævner) og turneringer skal løse
licens. Klubberne har fået tilsendt (måske via DBTU-nyt) oplysninger om licenssatser. Licens løses på www. bordtennisportalen.dk. Licensregistrering skal ske senest samme dag, spilleren benyttes i holdturneringen - ved deltagelse i stævne senest ved anmeldelsen. HUSK at anføre spillernes fulde navne inkl. mellemnavne. Spillere, der har
holdt en pause i nogle år, har fortsat det i sin tid opnåede ratingtal. Er spilleres styrke ændret væsentligt, kan
man anmode FBTUs turneringsudvalg om en regulering af ratingtallet.
UDSÆTTELSE AF KAMPE: Forsøg i videst muligt omfang at undgå udsættelse af kampe. Brug af reserve kan
ofte løse problemer med at stille hold. Hvis udsættelse bliver nødvendig, skal ny kampdato straks fremsendes til
sekretariatet (gerne via mail) – se reglerne i § 15 i FBTUs turneringsreglement.
KLUBSKIFTER: Klubskifte foregår på Bordtennisportalen – (indmelde spilleren i din klub – efterfølgende accept
fra afgivende klub). Husk ved klubskifte, at karantæne kan undgås, hvis klubskiftet er på plads senest 15. september.
POINTSTÆVNER: Der udsendes indbydelse. Der mangler spillesteder til nogle pointstævner.
POKALTURNERING: Vi forsøger i jubilæumssæsonen at starte en Pokalturnering – efter aftale på repr. mødet i
foråret. Der udsendes særskilt indbydelse til den. Det ville være fint med en sponsor til turneringen. Er der nogen,
der kan finde en sådan?
MOTIONISTTURNERING: Der er nu i flere sæsoner afholdt stævner for motionister. De fortsætter i denne
sæson. Det første stævne er mandag den 25/9 kl. 9.00 hos OB. Særskilt indbydelse udsendes.
FBTUs HJEMMESIDE (www. FBTU.dk): Følg med på hjemmesiden. Der vil løbende være informationer og
turneringerne m.m.– og kom selv med input!
Med ønsket om en god sæson for alle!

FBTUs Turneringsudvalg

