APPENDIX 1 • OP- OG NEDRYKNINGSREGLER
1. TURNERINGSSTRUKTUR
A.

Divisionsturneringen
Såvel damerækken som herrerækken er opdelt i divisioner.
Elitedivisionen, landsdækkende • 1 pulje á 8 hold
1. Division, øst/vest opdelt • 2 puljer á 8 hold
2. Division, øst/vest opdelt • 4 puljer á 8 hold
3. Division, øst/vest opdelt • 4 puljer á 8 hold
Antallet af hold i de(n) laveste divisioner(er) kan reguleres fra år til år af DTF turnering alt efter antallet af
tilmeldte hold til turneringen og holdenes geografiske placering og formodede spillestyrke.
Hvis der ikke er plads til alle tilmeldte hold i ovenstående struktur, kan der oprettes yderligere divisioner.
Hvis der ikke er nok tilmeldinger i de(n) laveste division(er), afvikles disse rækker med et reduceret antal
deltagere. DTF Turnering kan vælge at afvikle de laveste divisioner med et andet antal deltagere/puljer og
efter et andet turneringsformat. Fx som en dobbeltrundeturnering.

1.

Elitedivisionen
Omfatter 8 klubber, der hver deltager med ét hold.
Elitedivisionen afvikles i to faser. Grundspillet og Medaljespillet
• Grundspillet
• De 8 deltagende klubber spiller alle mod alle.
• De 4 bedst placerede hold (nr. 1-4) i grundspillet kvalificerer sig til Medaljespillet.
• Medaljespillet
Medaljespillet afvikles som en cupturnering over en weekend. Der spilles om guld-, sølv- og bronzemedaljer.
Nedrykning fra Elitedivisionen
• De 2 dårligst placerede hold (nr. 7 og 8) i grundspillet rykker ned.
Nedrykkerne indplaceres i den 1. divisionskreds, som de geografisk tilhører.

2.

1. Division
1. Division er delt i to kredse, en øst og en vest for Storebælt. Hver kreds består af en pulje med 8 klubber,
som hver deltager med ét hold. De 8 hold spiller alle mod alle.
Oprykning fra 1. division
• Puljevinderne (nr. 1) i begge puljer rykker op i Elitedivisionen.
Nedrykning fra 1. division
Nedrykningen fra 1. divisionspuljerne afhænger af antallet af nedrykkere fra Elitedivisionen, der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds.
Hvis der rykker 0 hold ned i kredsen fra Elitedivisionen
• Det dårligst placerede hold i puljen (nr. 8) rykker ned i den respektive 2. divisions kreds.
Hvis der rykker 1 hold ned i kredsen fra Elitedivisionen:
• De 2 dårligst placerede hold i puljen (nr. 7 og 8) rykker ned i den respektive 2. divisions kreds.
Hvis der rykker 2 hold ned i kredsen fra Elitedivisionen:
• De 3 dårligst placerede hold i puljen (nr. 6, 7 og 8) rykker ned i den respektive 2. divisions kreds.
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3.

2. Division
2. Division er delt i to kredse, en øst og en vest for Storebælt. Hver kreds omfatter op til 16 klubber, som
hver deltager med ét hold. De deltagende hold fordeles af DTF i to puljer á op til 8 hold, som spiller alle
mod alle. Inddelingen er primært geografisk.
Oprykning fra 2. division
• Puljevinderne (nr. 1) i alle puljer rykker op i den respektive 1. divisions kreds.
Oprykning fra 2. division vest damer
• De to bedst placerede hold (nr. 1 og 2) rykker op i 1. division vest.
Nedrykning fra 2. division øst herrer
Nedrykningen fra 2. divisionspuljerne afhænger af antallet af nedrykkere fra Elitedivisionen, der skal
placeres i den pågældende 1. divisionskreds.
Hvis der rykker 0 hold ned i kredsen fra Elitedivisionen:
• De to hold der slutter som nr. 8 i de to puljer i 2. divisionskredsen spiller en playoffkamp om en plads
i 2. division.
Vinderen af playoffkampen forbliver i 2. division, taberen rykker ned i 3. division.
Hvis der rykker 1 hold ned i kredsen fra Elitedivisionen:
• Det dårligst placerede hold (nr. 8) i begge puljer i 2. divisionskredsen rykker ned i 3. division.
Hvis der rykker 2 hold ned i kredsen fra Elitedivisionen:
• Det dårligst placerede hold (nr. 8) i begge puljer i 2. divisionskredsen rykker ned i 3. division.
• De to hold der slutter som nr. 7 i de to puljer i 2. divisionskredsen spiller en playoffkamp om en plads
i 2. division.
Vinderen af playoffkampen forbliver i 2. division, taberen rykker ned i 3. division.
Nedrykning fra 2. division vest herrer
• Der er ingen nedrykning fra 2. division vest herrer i 2021/22.
Nedrykning fra 2. division øst damer
• Der er ingen nedrykning fra 2. division øst damer i 2021/22.
3. Division øst herrer
3. Division øst herrer omfatter op til 8 klubber, som hver deltager med ét hold, som spiller alle mod alle.
Oprykning fra 3. division øst herrer
• De to bedst placerede hold (nr. 1 og 2) rykker op i 2. division øst herrer.
Nedrykning fra 3. division øst herrer
• Der er ingen nedrykning fra 3. division øst herrer i 2021/22.
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B.

Ligaturneringen
Herrerækken er opdelt i ligaer.
Liga 1, øst/vest opdelt • 2 puljer á op til 6 hold
Liga 2, øst/vest opdelt • 4 puljer á op til 6 hold
Liga 3, øst • 2 puljer á 6 hold
Liga 4, øst • 1 pulje á 5 hold
Damerækken er opdelt i ligaer
Liga 1, øst/vest opdelt • 2 puljer á op til 6 hold
Liga 2, øst • 2 puljer á op til 6 hold
Hvis der ikke er plads til alle tilmeldte hold i ovenstående struktur, kan der oprettes yderligere ligaer.
Hvis der ikke er nok tilmeldinger i de laveste ligaer, afvikles disse med et reduceret antal hold.
DTF Turnering kan fra år til år, alt efter antallet af tilmeldte hold eller geografiske forhold, vælge at afvikle
de laveste ligaer med et andet antal hold/puljer, og i et andet turneringsformat.
Liga 1
Liga 1 er delt i to kredse, en øst og en vest for Storebælt. Hver kreds består af en pulje med 6 klubber, som
hver deltager med ét hold. De 6 hold spiller alle mod alle.
Nedrykning fra Liga 1
• De 2 dårligst placerede hold (nr. 5 og 6) i hver pulje i grundspillet rykker ned i Liga 2.
Nedrykning fra Liga 1 vest damer
• Der er ingen nedrykning fra Liga 1 vest damer i 2021/22.
Liga 2, 3 og 4
Liga 2, 3 og 4 er delt i to kredse, en øst og en vest for Storebælt. Hver kreds omfatter ca. 12 klubber, som hver
deltager med ét eller to hold. De deltagende hold fordeles af DTF Turnering i to puljer á op til 7 hold, som
spiller alle mod alle. Inddelingen er primært geografisk.
Oprykning fra Liga 2
• Puljevinderne (nr. 1) i alle puljer i liga 2 rykker op i Liga 1.
Nedrykning fra Liga 2 øst herrer
• Det dårligst placerede hold (nr. 6) i hver pulje rykker ned i Liga 3 øst.
Nedrykning fra Liga 2 øst damer og liga 2 vest herrer
• Der er ingen nedrykning fra Liga 2 damer og liga 2 vest herrer i 2021/22.
Oprykning fra Liga 3 øst herrer
• Puljevinderne (nr. 1) i alle puljer rykker op i liga 2 øst herrer.
Nedrykning fra Liga 3 øst herrer
• Det dårligst placerede hold (nr. 6) i hver pulje i grundspillet rykker ned.
Oprykning fra Liga 4 øst herrer
• De to bedst placerde hold (nr. 1 og nr. 2) rykker op i liga 2 øst herrer.
Nedrykning fra Liga 4 øst herrer
• Der er ingen nedrykning fra Liga 4 øst herrer i 2021/22.

C.

GENERELLE OP- OG NEDRYKNINGSREGLER
De aktuelle regler for op- og nedrykningsregler for divisions- og ligaturneringen er udførligt beskrevet i
Appendix 1. Regler for afvikling af Medaljespillet og playoffkampe findes i Appendix 2.
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Hvis en klub trækker sit hold før kampprogrammet er offentliggjort, indsættes der så vidt muligt et
reservehold på den ledige plads. Den ledige plads overtages normalt af det hold, der ville have overtaget
pladsen, hvis pågældende hold var blevet trukket ud af turneringen ved den forrige sæsons afslutning og
dermed før de endelige op- og nedrykninger var afgjort. DTF Turnering kan dog fravige reglen og tildele den
ledige plads til at andet hold, hvis DTF Turnering vurderer, at det sportslig vil give en bedre turnering.
DTF Turnering kan i specielle tilfælde indsætte et reservehold for et hold, der trækker sig efter at
kampprogrammet er offentliggjort.
En klub, der i løbet af en sæson trækker sit hold fra divisionsturneringen, kan i den pågældende sæson ikke
deltage med noget hold i ligaturneringen.
Hvis en klub i løbet af en sæson trækker et hold fra ligaturneringen, skal det altid være klubbens lavest
rangerede hold, der trækkes fra turneringen.
En klub kan ikke være repræsenteret med mere end ét dame- og ét herrehold i divisionsturneringen.
En klub kan ikke være repræsenteret med mere end ét dame- og ét herrehold i liga 1. I de øvrige ligaer kan
en klub ikke være repræsenteret med mere end to dame- og to herrehold. Når en klub rykker ud af en liga,
kan den ikke samtidig kvalificere sig til oprykning eller en playoffkamp til samme liga.
Kvalificerer en klub sig til oprykning eller til at spille playoffkamp om oprykning, og klubben allerede har det
maximalt tilladte antal hold placeret i den nærmeste højere liga, går retten til oprykning eller til at spille
playoffkamp videre til den nærmest følgende klub, der ikke i forvejen har noget hold i den højere liga.
Dersom en klub er repræsenteret med det maximale antal hold i en liga, og samtidig i nærmeste højere liga
har et hold, som rykker ned, rykker det lavest placerede hold automatisk ned, selv om det ikke er placeret
på en nedrykningsplads. Denne automatiske nedrykning træder i stedet for den normale nedrykning af et
hold.
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Appendix 1
Op- og nedrykning 2020/21
Division Herrer

Elitedivisionen
Medaljespil

1. division vest

1. division øst

Antal nedrykkere til vest fra Elitedivisionen

Antal nedrykkere til øst fra Elitedivisionen

0
Op

1
Op

2
Op

0
Op

1
Op

2
Op

Ned

Ned
Ned

Ned
Ned
Ned

Ned
Ned

Ned

Ned
Ned

2. division vest
Op

Ned
Ned
Ned

2. division øst
Antal nedrykkere til øst fra Elitedivisionen

0
Op

1
Op

2
Op

Playoff

Ned

Playoff
Ned

3. division øst
Op
Op

(Ned)
(Ned)
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Appendix 1
Op- og nedrykning 2020/21
Liga Herrer
Liga 1 vest

Liga 1 øst

Ned
Ned

Ned
Ned

Liga 2 vest
Op

Liga 2 øst
Op

Ned

Liga 3 øst
Op

Ned

Liga 4 øst
Op
Op
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Appendix 1
Op- og nedrykning 2020/21
Division Damer

Elitedivisionen
Medaljespil

1. division vest

1. division øst

Antal nedrykkere til vest fra Elitedivisionen

Antal nedrykkere til øst fra Elitedivisionen

0
Op

1
Op

2
Op

0
Op

1
Op

2
Op

Ned

Ned
Ned

Ned
Ned
Ned

Ned
Ned

Ned

Ned
Ned

2. division vest
Op
Op

Ned
Ned
Ned

2. division øst
Op

(Ned)

23

Appendix 1
Op- og nedrykning 2020/21
Liga Damer
Liga 1 vest

Liga 1 øst

Ned
Ned

Liga 2 øst
Op

(Ned)
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