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Dette regelsæt, der gælder for afviklingen af DH medaljespil og DH playoffkampe, er et tillæg til Reglement for DH 

senior turneringen. Hvor intet andet specifikt fremgår spilles alle playoffkampe og holdkampe i medaljespillet efter 

nærværende regelsæt, reglementet for DH senior turneringen, DTF's spille- og turneringsregler samt retningslinjer 

for kampe spillet uden dommer.  

1. MEDALJESPIL 
 

[1.1] Medaljespillet afvikles som en cupturnering, mellem de fire bedst placerede hold i Elitedivisionens mellemspil 

(nr. 1 og 2 fra henholdsvis mellemspilspulje 1 og 2). Der spilles om guld-, sølv- og bronzemedaljer. Den af de to 

puljevindere i mellemspillet, der har opnået flest point i mellemspillet vælger sin semifinale modstander i 

medaljespillet blandt de to hold, der sluttede som nr. 2 i mellemspillene. De øvrige to kvalificerede hold til 

medaljespillet møder hinanden i den anden semifinale. Hvis de to puljevindere har opnået samme pointtal i 

mellemspillet, trækkes der lod om hvilke hold der møder hinanden i semifinalerne. Nr. 1 i mellemspillet skal 

udpege deres modstander overfor DTF, den første hverdag efter afslutningen af sidste spillerunde i grundspillet. 
 

[1.2] Det hold, som vinder finalen, bliver Danmarksmester og modtager guldmedaljer. Holdet, som taber finalen, 

modtager sølvmedaljer. De tabende hold i semifinalerne spiller en placeringskamp om 3. og 4. pladsen, 

vinderholdet modtager bronzemedaljer. Hvert hold modtager 6 medaljer til fordeling blandt de spillere, som har 

deltaget flest gange på de respektive hold. 

 

[1.3] Elitedivisionens medaljespil afvikles så vidt muligt som et fællesarrangement for både dame- og herrerækken. 

Medaljespillet afvikles som udgangspunkt hos vinderen af det foregående års mesterskab. DTF’s turneringsområde 

har dog altid mulighed for at fastlægge et alternativt afholdelsessted forud holdturneringens start i den 

pågældende sæson. 

 

2. PLAYOFFKAMPE 
 

[2.1] Der afvikles playoffkampe om nogle af pladserne i hhv. elitedivisionen, 1. division, 2. division og 3. division. 

Vinderen af en playoffkamp indplaceres i den højeste af rækkerne og taberen indplaceres i den laveste af rækkerne, 

der spilles playoff til. 
 

[2.2] DTF står for evt. lodtrækning til playoffkampe, samt fordelingen af hjemme- og udebane.  

 

[2.3] Playoffkampene skal spilles på den af DTF fastlagte spilledag, spilletid fastlægges efter grundspilsreglerne. 

Hvis begge hold er enige om det. Kan der aftales en anden spilledag, der dog skal være tidligere end den af DTF 

fastlagte spilledag. 

  

3. ANTAL MATCHER I EN HOLDKAMP 
 

[3.1] Herrerækken, elitedivisionens medaljespil og playoffkampe 

 En holdkamp omfatter seks matcher: Fire herresingler og to herredoubler. 

 

[3.2] Damerækken, elitedivisionens medaljespil og playoffkampe til Elitedivisionen  

 En holdkamp omfatter seks matcher: Fire damesingler og to damedoubler. 

 

[3.3] Playoffkampe i øvrige damerækker 

 En holdkamp omfatter fire matcher: Tre damesingler og én damedouble. 
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4. KAMPAFVIKLING OG MATCHFORMAT 
 

[4.1] Matcherne i en holdkamp skal afvikles på følgende måde: 

Først afvikles singlerne, derefter afvikles doublerne. 

 

[4.2] Matchrækkefølgen i rækker med 6 matcher er: 

1. single, 2. single, 3. single, 4. single, 1. double, 2. double. 

 

[4.3] Matchrækkefølgen i rækker med 4 matcher er: 

1. single, 2. single, 3. single, double 

 

[4.4] I Elitedivisionens medaljespil kan referee eller DTF’s turneringsområde bestemme, at der afviges fra reglen i 

[4.1] med hensyn til matchrækkefølgen. 

 

[4.5] Hvis begge hold er enige om det, kan der i playoffkampe ændres i matchrækkefølgen.  

Dog skal alle kampe afvikles samlet på kampdagen. Enkelte matcher kan ikke på forhånd aftales spillet på et andet 

tidspunkt. En ændret matchrækkefølge kan medføre begrænsninger i muligheden for indsættelse af reserver, jf. 

Reglement for DH turneringen. 

  

[4.6] Spillerne skal om nødvendigt kunne være til rådighed fra holdkampens starttidspunkt, dog kan en spiller 

aldrig diskvalificeres før 15 minutter efter at pågældendes match er kaldt ud (en match kan kun kaldes ud, såfremt 

der er en ledig matchbane). 

 

[4.7] I alle single- og doublematcher spilles bedst af 3 sæt, de første to er almindelige tiebreak sæt, mens et 

eventuelt afgørende sæt spilles som en matchtiebreak (10). 

 

[4.8] I single spilles der med traditionel scoring og i double spilles med No-Ad scoring. 

 

[4.9] En spiller kan i samme holdkamp spille to matcher, men kun en match i hver kategori (dvs. en single samt en 

double). 

 

[4.10] En spiller har ret til en pause på mindst 20 minutter mellem to matcher. 

 

5. RANGLISTER, HOLDOPSTILLING OG SPILLEBERETTIGELSE 
 

[5.1] Den forud for sæsonen indsendte rangliste er også gældende under medaljespillet. 

 

[5.2] Holdkaptajnen afleverer et underskrevet holdopstillingskort til referee senest 30 minutter før kampstart. 

Holdopstillingskortet skal indeholde holdopstillingen i alle singlematcherne. Spillere, der kun skal spille double 

eller eventuelt deltage som reserve, skal påføres under reserver på holdopstillingskortet for at være 

spilleberettiget. Spillere, der ikke er opført på holdopstillingskortet, kan ikke benyttes i den pågældende holdkamp. 

 

Holdopstillingen i de to doublematcher afleveres til referee senest 10 minutter før starten af den første 

doublematch. 

 

[5.3] Singlerækkefølgen bestemmes af klubranglisten. Doublerne kan sammensættes frit. Dog skal doublen, med 

den højest rangerede (på klubranglisten) af de fire deltagende doublespillere, altid spille 1. double. 

 

[5.4] De fire højst rangerede spillere, der har deltaget for klubben i mindst to spillerunder (alle spillede holdkampe i 

divisionernes grund- og mellemspil er kvalificerende hertil) danner klubbens stamhold. Stamholdet samt alle 

lavere rangerede spillere på klubranglisten (uanset antallet af spillede holdkampe) er spilleberettigede i 

medaljespillet.  
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Samme regel gælder for hold, der skal spille playoffkampe. 

Dog med følgende tilføjelser. 

For damehold i 1. og 2. division, dannes stamholdet af de tre højst rangerede spillere, der har deltaget i mindst to 

kampe.  

Hvis det er en klubs 2. eller 3. hold, der skal spille playoffkamp, skal der stilles et fiktivt stamhold for hvert højere 

placerede hold, før klubbens 2. (evt. 3.) stamhold dannes af de fire (tre i 1./2. div. for damer) næste spillere, der har 

deltaget i mindst to holdkampe. 

 

[5.5] Herudover har hvert af de deltagende hold i Elitedivisionens medaljespil et Wild Card. Der giver ret til at 

benytte en spiller, som er højere rangeret på klubranglisten end den lavest rangerede spiller på stamholdet, men 

ikke opfylder ovennævnte betingelser i [5.4] om deltagelse for klubben i mindst to runder.  

Klubben skal skriftligt informere DTF om brug af Wild Card spillere. Denne information skal være DTF i hænde 

senest 2 dage før medaljespillets start og offentliggøres ikke før kaptajnsmødet ved selve medaljespillet. 

  

[5.6] Wild Card spillere kan ikke benyttes i en fiktiv stamholdopstilling i forbindelse med eventuelle sekundære 

holds playoffkampe. 

 

[5.7] International turneringsdeltagelse i DTF-regi (dvs. landsholdsdeltagelse) i en spilleperiode sidestilles 

automatisk med at have spillet en holdkamp i den pågældende spilleperiode. 

 

6. RESULTATET AF EN HOLDKAMP, GOLDEN MATCHTIEBREAK 
 

[6.1] Alle holdkampe under medaljespillet og playoffkampene afvikles efter cupsystemet. Det hold der vinder 4 

matcher (3 matcher i playoffkampe for damer – 1./2. division) har vundet holdkampen.  

Alle matcher i en holdkamp skal gennemføres, medmindre en spiller skades eller på anden måde forhindres i at 

gennemføre matchen. Dog er det tilladt at trække sig i eller fra en match, hvis et hold allerede har vundet 4 matcher 

i en holdkamp. Et hold der ikke stiller med fuldt hold, taber automatisk hele holdmatchen. 

 

[6.2] Slutter en holdkamp uafgjort 3-3 i matcher, findes vinderen i ved at spille golden matchtiebreak. Spillerne, der 

skal spille golden matchtiebreak, findes vha. et første-anden-vælger princip, som nedenfor beskrevet. 

 

[6.3] De to holdkaptajner skal senest 10 min. efter afslutningen af den sidste match er afsluttet, mødes med referee 

og afgøre afviklingen af golden matchtiebreak efter følgende formalia: 

- Begge holdkaptajner afleverer en ny holdopstilling indeholdende navnene på 4 singlespillere og 2 

doublepar (i henhold til [5.2] og [5.3]). Alle kategorier vil således være i spil. 

- Der må gerne benyttes nye spillere, de skal blot være påført som reserver på det oprindelige holdkort for 

holdkampen. 

Der vil ligeledes stadig være fri opstilling i doublerne. 

- Referee kontrollerer, at opstillingerne er lovlige, men de offentliggøres først efter at matchudvælgelsen til 

golden matchtiebreak er foretaget. 

- Det hold med flest vundne sæt i den ordinære holdkamp er første vælger. Hvis holdene har vundet lige 

mange sæt, er det holdet med flest vundne partier, der er første vælger. 

- Herefter fravælger holdkaptajnerne på skift hver en matchkategori (fx. 1. hs).  

- Den sidste match der er tilbage, er den der skal spilles under golden matchtiebreak, og dermed afgøre 

sejren i holdkampen.  

- De på holdkortene nominerede spillere offentlig gøres og golden matchtiebreak påbegyndes umiddelbart 

herefter. 

 

Golden matchtiebreak spilles som en matchtiebreak (10). Spillerne har 5 min. opvarming på banen. Holdet der 

vinder golden match tie-break, vinder holdkampen med cifrene 4-3 (hhv. 3-2). 
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7. BANER 
 

[7.1] I Medaljespillene afvikles de enkelte holdkampe på mindst 2 baner. 

 

[7.2] I Playoffkampene gælder regler fra grundspillet. 

 

8. BOLDE 
 

[8.1] I Elitedivisionens medaljespil afvikles alle matcher med 4 nye bolde og med boldskift efter 9/11 partier. 

 

[8.2] I de øvrige medaljespil samt playoffkampene afvikles alle matcher med 4 nye bolde. 

 

[8.2] I forbindelse med opvarmningen før en holdkamp har hvert hold ret til at få 4 nye bolde stillet til rådighed.  

 

9. OFFICIALS 
 

DTF sørger for og dækker omkostninger til referee(s) og evt. stoledommere under medaljespillet. 

 

DTF sørger for referee til playoffkampene til Elitedivisionen, hjemmeholdet sørger for referee til de øvrige 

playoffkampe og dækker omkostninger hertil. 

 


