APPENDIX 2 • AFVIKLING AF MEDALJESPILLET OG PLAYOFFKAMPE
1.

Medaljespillet afvikles som en cupturnering mellem de 4 bedst placerede hold i elitedivisionens grundspil.
Der spilles om guld-, sølv- og bronzemedaljer.
Vinderen af grundspillet vælger sin semifinale modstander i medaljespillet blandt de to hold, der sluttede
som nr. 3 og 4 i grundspillet. De øvrige to kvalificerede hold til medaljespillet møder hinanden i den anden
semifinale.
Vinderen af grundspillet skal udpege deres modstander overfor DTF senest kl. 12:00 den første hverdag efter
afslutningen af grundspillet.

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. Hvis medaljespillet afvikles på 4 eller færre baner kan DTF forud for medaljespillet
bestemme, at kampformatet i placeringskampen, reduceres til kun at bestå af 4 singler.
Hvert hold modtager seks (6) medaljer til fordeling blandt de spillere, som har deltaget flest gange på de
respektive hold.

3.

Medaljespillet afvikles så vidt muligt som et fællesarrangement for både dame- herrerækken. Medaljespillet
afvikles som udgangspunkt hos en af vinderne af det foregående års mesterskab. DTFs turnering har dog
altid mulighed for at vælge et andet afholdelsessted til Medaljespillet.

4.

Kampformat og afvikling følger reglerne for grundspillet.
Referee eller DTF kan bestemme, at der afviges fra reglen i §5.3. med hensyn til kamprækkefølgen.
I Medaljespillet afvikles de enkelte holdkampe på mindst 2 baner.
Alle kampe afvikles med 4 nye bolde og med boldskift efter 9/11 partier.
DTF sørger for og dækker omkostninger til referee(s) og evt. stoledommere under Medaljespillet.

5.

Navnene på spillerne, der skal spille de 4 singler i semifinalerne lørdag, skal indsendes på e-mail til
dtf@tennis.dk senest kl. 10:00 fredag før kampstart.
Kun spilleklare spillere kan sættes på holdet. Hvis en af de nominerede spillere får forfald, skal klubben
senest 4 dage efter den pågældende holdkamp indsende skriftlig dokumentation (lægeerklæring eller
anden relevant dokumentation) for årsagen til at spilleren ikke kunne spille kampen.
Lige så snart klubben ved, at en nomineret spiller ikke kan spille alligevel, skal navnet på den ønskede
reservespiller indsendes til DTF.
Det er tilladt at nominere spillere, der - på indberetningstidspunktet - stadigvæk er med i en ATP/WTA eller
ITF-turnering, og kan nå hjem til holdkampen, hvis turneringen færdigspilles som planlagt, eller spilleren
slås ud af turneringen senere på dagen. I så fald skal navnet på reserven for spilleren også meddeles.

6.

Spillere, der har deltaget i en kamp i medaljespillet, skal umiddelbart efter endt kamp stå til rådighed til et
kort interview med den fremmødte presse og/eller DTF.
Holdkaptajnen for et hold, skal umiddelbart efter endt holdkamp stå til rådighed til et kort interview med
den fremmødte presse og/eller DTF.
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7.

Den forud for sæsonen indsendte rangliste er også gældende under Medaljespillet.
De fire højest rangerede spillere, der i grundspillet har gennemført mindst en kamp i to (2) spillerunder for
klubben (alle divisions- og ligaholdkampe er kvalificerende hertil) danner klubbens stamhold.
Stamholdet samt alle lavere rangerede spillere på klubranglisten (uanset antallet af spillede holdkampe) er
spilleberettigede i Medaljespillet.
Samme regel gælder for hold, der skal spille Playoffkamp.
For ligahold er det de fire næste spillere (efter stamholdet), der i grundspillet har gennemført mindst en
kamp i to (2) spillerunder for klubben, der danner klubbens 2. stamhold osv.

8.

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 som ikke opfylder betingelserne om deltagelse for klubben i mindst to spilleterminer.
For at kunne modtage et Wild Card skal spilleren enten have repræsenteret klubben i mindst en kamp i
mindst tre (3) tidligere sæsoner i DTF Holdturneringen ude- eller inde, eller have gennemført mindst en kamp
i grundspillet i den pågældende sæson. Klubben skal ved ansøgningen om Wild Card vedlægge
dokumentation for, at spilleren opfylder kravet om tidligere deltagelse for klubben.
Wild Card spillere kan ikke benyttes i en fiktiv stamholdsopstilling i forbindelse med eventuelle sekundære
holds Playoffkampe.
Ansøgning om brug af Wild Card skal indsendes til dtf@tennis.dk senest kl. 10:00 torsdagen før
Medaljespillet.

9.

En spiller må kun deltage på ét hold i Medaljespil og Playoffkampe.

10.

International turneringsdeltagelse i DTF-regi (dvs. landsholdsdeltagelse) i en spilletermin side stilles
automatisk med at spillet en holdkamp i den pågældende termin.
Playoffkampe

1.

Der afvikles Playoffkampe om nogle af pladserne i næste års divisioner eller ligaer. Vinderen af en
Playoffkamp indplaceres i den højeste af rækkerne og taberen indplaceres i den laveste af rækkerne, der
spilles Playoff til.

2.

Afviklingen af Playoffkampe sker efter reglerne for den højeste af de to rækker, der spilles Playoff til.

3.

Hjemmebane tildeles det hold, der har haft færrest hjemmekampe i grundspillet. Har holdene haft lige
mange hjemmekampe i grundspillet findes hjemmeholdet ved lodtrækning. DTF informerer de implicerede
klubber umiddelbart efter sidste runde i grundspillet.
DTF står for fordeling af hjemme- og udebane en evt. lodtrækning herom.

4.

Terminen for Playoffkampene fastlægges af DTF Turnering, spilletidspunkt 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 termin.

5.

DTF sørger for referee til Playoffkampe til elitedivisionen. Hjemmeholdet sørger for referee til Playoffkampe
de øvrige divisioner og ligaer.
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