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Almindelige bestemmelser 

Godkendelse og gyldighed 

Turneringsreglementet godkendes af Fodtennis Danmarks bestyrelse. Reglementet er 

gældende for alle stævner og turneringer, der afholdes i regi af Fodtennis Danmark. 

Stævner og turneringer afvikles som udgangspunkt efter Fodtennis Danmarks spilleregler. 

Ved breddestævner kan der afviges fra reglementet, såfremt deltagerne er informeret inden 

kampstart.   

Dispensation 

Såfremt bane/forhold ikke opfylder de officielle krav, skal der søges dispensation hos 

Fodtennis Danmark til afvikling af stævnet. Dette gælder ikke breddestævner, hvor der kan 

justeres på bane/forhold efter ønske. Deltagerne skal dog informeres herom inden 

kampstart. 

Spillerkarantæne 

Fodtennis Danmark kan om nødvendigt idømme karantæne til spillere efter følgende 

principper:  

Sanktioneres et holdmedlem med en karantæne er denne gældende for førstkommende 

turneringer/officielle mesterskaber (Format 1 og 2 – Læs mere i indledningen) med mulighed 

for skærpelse i grove tilfælde.  

a) Én spilledags karantæne gives som det første  

b) Herefter er det op til bestyrelsen at vurdere, hvorvidt der skal sanktioneres yderligere 

Deltagende hold 

Det forventes at alle deltagende hold og spillere til en hver tid følger Fodtennis Danmarks 

reglement, udviser fairplay og deltager aktivt i afviklingen af et stævne/turnering. 
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Liga Øst og Liga Vest 

Her beskrives regler og rammer for turneringen/ligaen.  

Alle hold skal stille i ens spilletøj (shorts og t-shirt) 

Afvikling af kampe 

Der afsættes minimum halvanden time til hvert holdopgør, hvor der afvikles 5 kampe i 

disciplinerne; 1. single, 2. single, 1. double, 2. double og triple. I hver kamp spilles der efter 

de officielle Fodtennis Danmark-regler.  

Der er dog følgende ændringer: Et evt. 3. sæt spilles til 7 (der byttes halvdel ved første hold 

på 4 point). Der spilles med 2 overskydende point, dog maks. til 9. 

Holdsætning 

Holdet kan bestå af både mænd og kvinder der er fyldt 14 år. Det er tilladt at stille med rene 

kvinde- eller herrehold, eller med mixhold af både mænd og kvinder. Det er desuden muligt 

at få dispensation til spillere under 14 år. Dispensationen fås ved at sende en mail til 

fodtennis@fodtennis.dk 

Det er tilladt at stille med flere hold fra samme klub i samme række. 

Ved hver spillerunde skal man minimum stille med med 4 spillere, for at kunne spille samtlige 

discipliner. I 1. single og 1. double låses spillerne således: 

I 1. single låses de to højest rangerede spillere på dagen til 1. single.  

I 1. double låses man således:  

- Ved 4 spillere låses de 2 højest rangerede spillere på dagen til 1. double 

- Ved 5 spillere låses de 2 højest rangerede spillere på dagen til 1. double 

- Ved 6 spillere låses de 3 højest rangerede spillere på dagen til 1. double 

- Ved 7 spillere låses de 3 højest rangerede spillere på dagen til 1. double 

- Ved 8 spillere låses de 4 højest rangerede spillere på dagen til 1. double 
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Rangering 

Holdenes rangering fås ved sammenligning, i nævnte rækkefølge, af antal vundne 

holdopgør, vundne discipliner, vundne sæt og vundne point. 

Præmiering 

Det vindende hold i hver række modtager en pokal.  

Derudover gives der en erindringsgave til deltagerne på vinderholdet (Maks. til 8 spillere + 2 

til trænere). 

Klubskifte 

Såfremt en spiller skifter klub i løbet af en sæson, skal dette meddeles til Fodtennis Danmark 

pr. mail.  

Afbud 

Er holdet forhindret i at deltage på en pågældende spilledag, skal dette meldes til forbundet 

(fodtennis@fodtennis.dk) senest 7 dage før spilledagen. Det er op til holdet selv at aftale nye 

spilletider mod modstanderne. Lykkes det ikke at finde en ny spilledag senest på 

turneringens sidste spilledag taberdømmes det hold, der ikke kan stille op på den oprindelige 

spilledag. 

Såfremt der meldes afbud mindre end 7 dage før spilledagen taberdømmes holdet dagens 

kampe og opkræves en bøde på 600 kr. 

Såfremt et hold ikke mulighed for at stille op i alle kampe/discipliner, taberdømmes holdet de 

kampe/discipliner (eks. Man er kun 2 personer på dagen, er det tilladt at spille single- og 

doublekampene, mens holdet taberdømmes triplekampene). Holdet tildeles en bøde på 600 

kr. for ikke at kunne stille fuldt hold (Maks. en bøde pr. dag) 

Afmelding og tvangsudtrækning af hold 

Såfremt et hold ikke følger Fodtennis Danmarks reglementer, gives først en advarsel. 

Fortsætter overtrædelse af reglementet har Fodtennis Danmark ret til at tvangsudtrække et 

hold fra turneringen uden tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr.  
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Ønsker et hold at trække sig midt i sæsonen, koster dette et afmeldingsgebyr på 600 kr. 

Såfremt et hold melder fra ved 3 spilledage, bliver de automatisk trukket ud af turneringen og 

pålægges afmeldingsgebyret på 600 kr. 

Arrangørforpligtelser 

Værtsklubben for en kamp/spilledag fungerer som Fodtennis Danmarks repræsentant på 

dagen, men denne kan ikke træffe beslutninger, om noget måtte stride mod reglement.  

Arrangøren skal medvirke til at reglementer overholdes. 
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Sjællands- og jyllandsmesterskaberne 

Sjællands- og jyllandsmesterskaberne afholdes én gang årligt (før 

Danmarksmesterskaberne) af en klub i det pågældende område. Såfremt ingen klubber 

ønsker at afvikle stævnet trækkes lod om pladserne til danmarksmesterskaberne. 

Holdene kan tilmelde sig i følgende discipliner: 

1) Damer 

2) Herrer  

En disciplin afvikles kun, såfremt der er flere tilmeldte hold end antallet af hold der 

kvalificeres til DM fra stævnet. Er der færre hold, så bliver man direkte kvalificeret til 

Danmarksmesterskaberne. 

Kampafvikling 

Gruppekampe spilles á 3 sæt til 7.  

Slutspillet spilles som fulde kampe med bedst af 3 sæt til 11 (3. sæt spilles til maks. 7 med to 

overskydende til 9. I 3. sæt skiftes halvdel, når det ene hold har 4 point). Slutspillets facon 

afgøres af antallet af deltagende hold 

• Ved maks. 4 deltagende hold: Der spilles finale- og bronzekamp ud fra puljens 

placering 

• Ved mellem 5 og 8 deltagende hold: Der spilles semifinaler samt finale- og 

bronzekampe 

• Ved over 8 deltagende hold: Der spilles kvart-, semi- finale- og bronzekampe 

Holdene til slutspillet ved over 5 hold vælges ud fra øverst placerede hold i puljerne. Enten 

den bedste eller de to bedste fra hver pulje.  

Skal der vælges et skævt antal hold videre, spiller bedste 2’ere eller bedste 3’ere om at gå 

videre. 

Rangering 

Holdenes rangering fås ved sammenligning, i nævnte rækkefølge, af antal vundne 

holdopgør, vundne sæt og vundne point. 
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Afmelding og tvangsudtrækning af hold 

Såfremt et hold ikke følger Fodtennis Danmarks reglementer, gives først en advarsel. 

Fortsætter overtrædelse af reglementet har Fodtennis Danmark ret til at tvangsudtrække et 

hold fra turneringen uden tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr.  

Ønsker et hold at melde fra efter tilmeldingsfristen, tilbagebetales tilmeldingsgebyret ikke.   
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Danmarksmesterskaberne 

Danmarksmesterskaberne afvikles over en dag med Fodtennis Danmark som arrangør. 

Stævnet afvikles typisk i april eller maj måned. Ud fra kvalificerede pladser dystes der i 

single, double og triple hos mænd, damer og juniorer (se afsnit om sjællands- og 

jyllandsmesterskaberne). 

Man kan KUN deltage ved DM, hvis man har været på holdkortet ved sjællands- eller 

jyllandsmesterskaberne, medmindre der er åbne pladser i en kategori. 

Der spilles med officiel kampbold. 

Kvalifikation 

For at deltage ved Danmarksmesterskaberne skal man kvalificeres. Der er plads til 8 

kvalificerede hold i hver disciplin 

• Der gives fast 1 plads til henholdsvis Sjælland og Jylland 

• 1 wildcard fordeles af bestyrelsen evt. i samråd med landstrænerne. Denne plads kan 

fordeles ud fra punkter som: En klubs engagement og udvikling i løbet af året, antal 

medlemmer, evt. godkendt fravær de har fraholdt en singlespiller fra deltagelse ved 

en kvalifikation, geografisk udvikling. 

• Placeringerne fra 1-5 ved seneste DM fordeler tilsvarende 5 pladser geografisk.  

o Eksempel: Seneste DM: 1) Sjælland 2) Jylland 3) Jylland 4) Sjælland 5) 

Sjælland = 3 pladser til Sjælland og 2 til Jylland. 

Kampafvikling 

Alle kampe spilles som fulde kampe med bedst af 3 sæt til 11 (3. sæt spilles til maks. 7 med 

to overskydende til 9. I 3. sæt skiftes halvdel, når det ene hold har 4 point). Der spilles efter 

følgende turneringsplan i alle discipliner: 

Runde Bane Pulje Hold 1 Hold 2 

1 1 1 1 2 

1 2 1 3 4 
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2 1 2 1 2 

2 2 2 3 4 

3 1 1 1 3 

3 2 1 2 4 

4 1 2 1 3 

4 2 2 2 4 

5 1 1 1 4 

5 2 1 2 3 

6 1 2 1 4 

6 2 2 2 3 

7 1 Placeringskampe Pulje 1 nr. 4 Pulje 2 nr. 4 

7 2 Placeringskampe Pulje 1 nr. 3 Pulje 2 nr. 3 

8 1 Semi 1 Pulje 1 nr. 1 Pulje 2 nr. 2 

8 2 Semi 2 Pulje 1 nr. 2 Pulje 2 nr. 1 

9 1 Bronzekamp Taber semi 1 Taber semi 2 

 

Finalerne placeres enten efter afviklede kampe i disciplinen eller til slut.  

 

Holdene fordeles i puljerne på følgende måde:  

Pulje 1 Pulje 2 

Lodtrækning mellem højest og næsthøjeste 

placerede ved seneste DM 

Lodtrækning mellem højest og næsthøjeste 

placerede ved seneste DM 

Lodtrækning mellem tredje og fjerde højeste 

placerede ved seneste DM 

Lodtrækning mellem tredje og fjerde højeste 

placerede ved seneste DM 
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Lodtrækning mellem femte og sjette højeste 

placerede ved seneste DM  

Lodtrækning mellem femte og sjette højeste 

placerede ved seneste DM  

Lodtrækning mellem syvende og ottende 

højeste placerede ved seneste DM  

Lodtrækning mellem syvende og ottende 

højeste placerede ved seneste DM  

Hold der ikke deltog ved seneste DM placeres nederst ved lodtrækning. 

Rangering 

Holdenes rangering fås ved sammenligning, i nævnte rækkefølge, af antal vundne 

holdopgør, vundne sæt og vundne point. 

Afmelding og tvangsudtrækning af hold 

Såfremt et hold ikke følger Fodtennis Danmarks reglementer, gives først en advarsel. 

Fortsætter overtrædelse af reglementet har Fodtennis Danmark ret til at tvangsudtrække et 

hold fra turneringen uden tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr.  

Ønsker et hold at melde fra efter tilmeldingsfristen, tilbagebetales tilmeldingsgebyret ikke.   
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Breddestævner 

Det er op til den enkelte arrangør at fastsætte reglerne ved øvrige breddestævner. Dette skal 

dog informeres til spillere/hold før tilmeldingsfristens udløb.  

Fodtennis Danmarks grundlæggende regler og værdier skal følges.  

 

 

 


