
REGLER FOR TILDELING AF POINT TIL MOGENS PAGH-

POKALEN 

 
 

§1.  DTF's tidligere formand, Mogens Pagh, har udsat en evigt vandrende pokal 
til den danske klub der i et kalenderår, klarer sig bedst i ungdomsrækkerne. 
Kriterierne er følgende: 
 

• Point optjent efter klubbens spilleres placering ved 
ungdomsmesterskaberne indendørs samt udendørs. Disse resultater 
vægtes med 50 % i den samlede opgørelse. 

• Point optjent efter klubbens spilleres placering på de internationale 
ranglister for årgangene U14,U16 samt U18 som administreres af 
ITF samt Tennis Europe (TE). Disse resultater vægtes med 50 % i 
den samlede opgørelse. 

 
§2. Pokalen, som er evigt vandrende, uddeltes første gang i året 1965.  

Tildelingen sker samtidigt med DTF’s kåring af Årets tennisspiller.  
Hvert års vinderklub indgraveres i pokalen 
 

§3 Pokalen vindes hvert år af den klub under DTF, som sammenlagt opnår det 
højeste pointantal efter den i § 4og § 5 angivne pointskala,  

 
§4 Pointtildeling efter klubbens spilleres resultater ved ungdoms-

mesterskaberne inde samt ude, udregnes som følger (vægtes 50 %): 
  

a) For hvert vundet mesterskab opnås 5 points,  
- for en finaleplads opnås 3 points 
- for en semifinaleplads opnås 2 points  
- for en kvartfinaleplads opnås 1 point. 
 

b) For at en kvartfinaleplads skal medregnes kræves, at mindst 16  spillere 
eller doublepar har deltaget i lodtrækningen i de respektive rækker. 
 

c) For at points skal kunne opnås i en række kræves, at der mindst er 
vundet én kamp. W.O. regnes for vundet kamp. 

 
d) Såfremt doublepar er sammensat af spillere fra to klubber, deles de af 

et sådant par opnåede points mellem de respektive klubber. 
 

e) Ved pointberegningen sker ikke sammenlægning af points, som en 
spiller eller et par har vundet i samme række. 
 

§5. Pointtildeling efter klubbens spilleres placering på de internationale U14, 
U16 og U18 ranglister under ITF og TE udregnes som følger  
(vægtes 50 % og kun de 8 øverst placerede på ranglisterne medregnes): 

  
a) Rangslisterne opgøres og point tildeles klubben 2 gange om året, primo 

april samt primo september. 
 



b) Da TE U16 ranglisten også indeholder point fra TE U14 turneringer og 
ITF U18 turneringer, ’renses’ ranglisterne så de kun indeholder point 
specifikt optjent i kategorierne U14, U16 og U18 – inden DTF foretager 
nedenstående pointtildeling. 

 
c) For en placering som nr. 1 på en af de nævnte ranglister opnås 15 

point. 
d) For en placering som nr. 2 på en af de nævnte ranglister opnås 9  

point. 
e) For en placering som nr. 3 på en af de nævnte ranglister opnås 6.5 

point. 
f) For en placering som nr. 4 på en af de nævnte ranglister opnås 5.5 

point. 
g) For en placering som nr. 5 på en af de nævnte ranglister opnås 4.5 

point. 
h) For en placering som nr. 6 på en af de nævnte ranglister opnås 3.5 

point. 
i) For en placering som nr. 7 på en af de nævnte ranglister opnås 2.5 

point. 
j) For en placering som nr. 8 på en af de nævnte ranglister opnås 1.5 

point. 
 
§6. Den samlede point opgørelse efter § 4 og § 5, foretages ultimo september i 

hvert kalenderår, og vinder af Mogens Pagh Pokalen det pågældende år er 
jf. § 1og § 3 den klub med det største samlede pointantal. 
Har 2 eller flere klubber sammenlagt opnået samme pointantal, har den 
klub, der har opnået flest mesterskaber, vundet pokalen. Har de opnået lige 
mange mesterskaber, er antallet af finalepladser, subsidiært antallet af  
semifinalepladser, og mest subsidiært antallet af kvartfinalepladser, 
afgørende. 
  

§7. Ændringer i disse bestemmelser kan kun foretages af Dansk  
Tennis Forbunds bestyrelse. 
 
 

Vedtaget af DTF’s bestyrelse 1965, ændret d. 23. februar 2010.  
 
 
.  
 
 
 
 


