DTFs TURNERINGSREGLER FOR
U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE
- opdateret d. 17. april 2012 -

§1

Spille- og turneringsregler

DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er
gældende med følgende ændringer / tilføjelser.
§2

Banen

DTFs officielle mål for en ”rød bane” er 11,00 meter lang og 5,50 meter bred. Servefelterne
måler 4,10 x 2,775 meter. Midterservelinien skal være 5 cm bred.
Disse mål opfyldes næsten præcist ved at der spilles ”på tværs” af en almindelig tennisbane.
(se illustration 1).
De ikke permanente linier markeres så tydeligt som muligt, fx ved hjælp af tape, throw down
linier, eller ved fejning med liniekost.
Minitennisbaner, der er mellem 10,97 og 12,00 meter lange og 5,00 til 6,10 meter bredde.
Med servefelter, der er mellem 3,00 og 4,125 meter lange og 2,50 til 3,07 meter bredde. Er
også godkendt til turneringsspil.

Illustration 1. Rød bane optegnet på tværs af den bagerste del af en alm.
tennisbane.
Når der spilles på en badmintonbane er banens mål 11,88 meter lang og 6,10 meter bred.
Banen afgrænses af den yderste sidelinie, og den næstbagerste baglinie.

Servefelterne er 3,96 meter lange og 3,07 meter bredde.
De afgrænses af yderste sidelinie og midterlinien, samt forreste linie og næstbagerste
baglinie. (se illustration 2)

Single- og doublebane

Servefelt

Illustration 2. Banemarkeringer på en badmintonbane

Nettet bør være mindst være ligeså bredt og højst 1 meter længere end banen (50 cm på
hver side) Nethøjden er 80 cm.
Der benyttes samme bane til single og doublespil.
Note 1: DTF anbefaler at minimumsafstanden bag baglinien ikke er mindre end 3,00 meter
og ud for sidelinierne ikke mindre end 1,8 meter.
Note 2: DTF anbefaler at minimumshøjden er 6 meter, når afstanden måles fra toppen af
nettet op til loftet. Denne måling foretages ved netbåndet midt på banen.
§3

Fast tilbehør

Banens faste tilbehør er bag- og sidenet, faste og flytbare tilskuerpladser, alle faste
genstande omkring og over banen, tilskuere samt alle officials på deres respektive pladser.
Hvis der spilles med badminton netstolper, er den del af netstolperne, der er over nethøjden
fast tilbehør.
§4

Bolde

Der spilles med en DTF godkendt rød softkernebold. Der er mellem 7 og 8 cm stor og vejer
mellem 36 og 49 gram.
Spilles der indendørs på en badmintonbane, skal der spilles med en DTF godkendt rød
skumbold. Der er 9 cm stor og vejer mellem 25 og 43 gram.
Der skal være mindst en (1) bold til rådighed i hver kamp.

§5

Ketchere

Der skal spilles med en godkendt tennisketcher.
§6

Kampformat

Alle kampe afvikles på tid. Spilletiden er 10 min + 3 min. til opvarming.
Der tælles fortløbende, 1, 2, 3, 4 … indtil slutsignalet lyder.
Der serves som i et tie-break parti. Spiller 1 server et point fra lige side, herefter skiftes
spillerne til hver, at serve to point af gangen, hver gang startende fra ulige side.
Når slutsignalet lyder, stoppes kampen straks, et igangværende point tæller ikke. Er
stillingen uafgjort når spilletiden er udløbet. Spilles der et afgørende point om sejren.
I udendørskampe skiftes der side (uden pause), når halvdelen af spilletiden er gået (5 min.).
Når halvtidssignalet lyder stoppes spillet straks, et igangværende point tæller ikke.
Vinder af kampen er den spiller, der har vundet flest point når slutsignalet lyder. Hvis begge
spillere har vundet lige mange point, spilles der et afgørende point om sejren. Kampens
resultat noteres vinderens navn, vundne point – tabte point.
Fx. Hans Larsen 12 – 7.
§7

Skader

Hvis en spiller i kamp bliver skadet i en sådan grad, at denne ikke umiddelbart kan spille
videre. Kan referee tillade en kort medical timeout (2 min.) - kampen forlænges tilsvarende.
Tager behandlingen længere tid straffes spilleren efter tidsstrafsystemet.
Hvis spilleren er nødt til at trække sig fra kampen, taber den pågældende spiller kampen og
udelukkes fra det samlede puljeregnskab, men ikke fra resten af kampene.
§8

En spiller har ikke spillet alle sine puljekampe

Hvis en spiller kommer for sent til eller udebliver fra en eller flere puljekampe, udelukkes
spilleren fra puljeregnskabet, men ikke fra resten af kampene
§9

Forlade banen, toiletbesøg

Under en kamp, der spilles på tid, må spilleren ikke forlade banen. Forlader en spiller banen,
uanset årsag, kan referee / turneringsleder dømme spilleren som taber af kampen.
Toiletpause gives ikke i kampe der spilles på tid. Toiletbesøg kan tillades af referee /
turneringslederen, men uden ekstra tid. Tidsoverskridelse ved toiletbesøg straffes efter
tidsstrafsystemet.
Hvis en spiller er programsat til to på hinanden efterfølgende kampe, er spilleren berettiget til
en kort pause, der kan benyttes til toiletbesøg eller tøjskift mellem de to kampe.
§10

Rådgivning og tilskuere

Kun spillere og officials må opholde sig på banen under kamp og opvarmning.
Ledere, trænere, forældre og andre tilskuere skal opholde sig på de anviste tilskuerpladser.
En spiller må ikke modtage rådgivning under en kamp. Overtrædelser straffes efter
pointstrafsystemet.

§11

Tællere

Turneringsledelsen kan til enhver tid vælge at indsætte en tæller på kampen(e). Tællerens
opgave er at holde styr på pointstillingen – men i modsætning til en dommer dømmer
tælleren ikke på linierne. Det skal spillerne i så vid udstrækning som muligt klare selv. Hvis
der opstår tvivl om en bold var inde eller ude, må tælleren ikke dømme bolden, men tælleren
må gerne hjælpe spillerne med at blive enige.
§12

Dommere

Turneringsledelsen kan til enhver tid vælge at indsætte en dommer på kampen(e).
Dommerens funktion er både at dømme og tælle.
§13

Afgørelse af placeringerne i en pulje.

a) For hver vunden kamp gives 1 matchpoint.
b) Den spiller, der har flest matchpoint har vundet puljen.
c) Har 2 eller flere spillere opnået samme antal matchpoint, afgøres rækkefølgen først ved
forskellen mellem vundne og tabte point i hele turneringen.
d) Afgøres rækkefølgen ikke herved, afgøres spørgsmålet udfra resultatet i den/de indbyrdes
kamp(e), subsidiært ved lodtrækning.
§14

Turneringsformat

Alle turneringer skal afvikles med indledne puljer på 4-6 spillere, med efterfølgende
placeringsspil i grupper for hhv. 1ere, 2ere, 3ere, 4ere og evt. 5ere og 6ere.
Hvis der er ledige pladser i turneringen, kan der være en eller flere indledne puljer med kun 3
spillere.
§15

Programsætning af kampe og pauser

Kampe må tidligst programsættes kl. 9:00 og turneringen skal være afsluttet senest kl. 19:00.
Referee / Turneringslederen kan vælge, at færdigspille allerede igangsatte kampe efter kl.
19:00.
En spiller må maximalt opsættes til 3 på hinanden efterfølgende kampe uden pause på min.
15 min.
Med mindre vejret eller andre særlige omstændigheder forhindrer det, skal en spiller
maximalt programsættes til at spille 6 kampe på samme dag.
§16

Fordeling af spillere til turneringer

DTF fastsætter reglerne for fordeling af spillere til turneringerne før hver sæson.
Til Sommer Tour’en 2012 udvælges spillerne efter følgende retningslinier
1. Licensspillere i henhold til deres kampstatistik
2. Ikke licensspillere i lodtræknings orden.
§17

Seedning

Der seedes ikke.
§18

Præmieoverrækkelse, ceremonier

Alle spillere, er forpligtet til at deltage i en efterfølgende præmieoverrækkelse eller ceremoni.

§19

Tilmeldingsgebyr

Tilmeldingsgebyret i U8 rød bold turneringer må ikke overstige kr. 100,- pr. række.
§20

Tilmelding, eftertilmelding og reserver

Tilmelding sker via DTFs online tilmelding. Eftertilmeldinger sker direkte til den lokale
arrangør. Hvis der er ledige pladser i turneringen, kan eftertilmeldte spillere medtages i
turneringen indtil lodtrækningen er foretaget. Alle rettidigt tilmeldte spillere skal medtages i
turneringen før en eftertilmeldt spiller.
Når lodtrækningen er foretaget kan en spiller kun indsættes i turneringen som reserve for en
spiller, der endnu ikke er registret for et resultat.

DTFs TURNERINGSREGLER FOR
U10 TURNERINGER PÅ ORANGE BANE
- opdateret d. 17. april 2012 -

§1

Spille- og turneringsregler

DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er
gældende med følgende ændringer / tilføjelser.
§2

Banen

Til singlespil er banen 18 meter lang og 6,5 meter bred. Servefelterne er 6,4 meter lange og
3,275 meter bredde. (se illustration a)

Grøft til doublespil

Illustration a: Orangebane optegnet på en alm. tennisbane
Banen kan optegnes på en tennisbane hvor de ikke permanente linier markeres så tydeligt
som muligt, fx ved hjælp af tape, throw down linier, eller ved fejning med liniekost.
Nettet skal være 80 cm højt på midten og mellem 80 og 107 cm højt ved netstolpen. Nettets
bredde skal være mellem 10,058 og 12,80 meter (som et alm. tennisnet).
Ved doublespil er banen 8,23 meter bred. (svarer til en alm. singletennisbane) Banen er altså
0,865 meter breddere på hver side i forhold til singlebanen.
Note 1: DTF anbefaler at minimumsafstanden bag baglinien ikke er mindre end 4,00 meter
og ud for sidelinierne ikke mindre end 2,85 meter.
Note 2: DTF anbefaler at minimumshøjden er 6 meter, når afstanden måles fra toppen af
nettet op til loftet. Denne måling foretages ved netbåndet midt på banen.

§3

Fast tilbehør

Banes faste tilbehør er bag- og sidenet, faste og flytbare tilskuerpladser, alle faste genstande
omkring og over banen, tilskuere samt alle officials på deres respektive pladser.
§4

Bolde

Der skal spilles med en DTF godkendt orange softkernebold. Der er mellem 7 og 8 cm stor
og vejer mellem 36 og 49 gram.
Der skal være mindst tre (3) bolde til rådighed i hver kamp.
§5

Ketchere

Der skal spilles med en godkendt tennisketcher.
§6

Kampformat

Alle kampe spilles som et sæt startende fra 2-2 med Tie-break(7) ved 6-6.
§7

Skader

En spiller har ret til en Medical Timeout pr. kamp.
Hvis spilleren er nødt til at trække sig fra kampen, taber den pågældende spiller kampen og
udelukkes fra det samlede puljeregnskab, men ikke fra resten af kampene.
§8

En spiller har ikke spillet alle sine puljekampe

Hvis en spiller kommer for sent til eller udebliver fra en eller flere puljekampe udelukkes
spilleren fra puljeregnskabet, men ikke fra resten af kampene
§9

Forlade banen, toiletbesøg

Ingen spiller må forlade banen uden referee / turneringsledelsens tilladelse.
En spiller kan anmode referee / turneringslederen om tilladelse til at gå på toilettet en (1)
gang pr. kamp (incl. opvarmning). Toiletbesøget bør foretages ved et sidebytte. Yderligere
toiletbesøg kan tillades, men kun ved sideskift og uden ekstra tid udover de 90 sekunder.
§10

Rådgivning og tilskuere

Det er kun spillere og officials der må være på banen under en kamp.
Ledere, trænere, forældre og andre tilskuere skal opholde sig på de anviste tilskuerpladser
En spiller må ikke modtage rådgivning under en kamp. Overtrædelser straffes efter
pointstrafsystemet.

§11

Tællere

Turneringsledelsen kan til enhver tid vælge at indsætte en tæller på kampen(e). Tællerens
opgave er at holde styr på pointstillingen – men i modsætning til en dommer dømmer
tælleren ikke på linierne. Det skal spillerne i så vid udstrækning som muligt klare selv. Hvis
der opstår tvivl om en bold var inde eller ude, må tælleren ikke dømme bolden, men tælleren
må gerne hjælpe spillerne med at blive enige.
§12

Dommere

Turneringsledelsen kan til enhver tid vælge at indsætte en dommer på de enkelte kampe.
Dommerens funktion er både at dømme og tælle.
§13

Afgørelse af placeringerne i en pulje.

a) For hver vunden kamp gives 1 matchpoint.
b) Den spiller, der har flest matchpoint har vundet puljen.
c) Har 2 eller flere spillere opnået samme antal matchpoint, afgøres rækkefølgen først ved
forskellen mellem vundne og tabte partier i hele turneringen.
d) Afgøres rækkefølgen ikke herved, afgøres spørgsmålet udfra resultatet i den/de indbyrdes
kamp(e), subsidiært ved lodtrækning.
§14

Turneringsformat

Alle turneringer skal afvikles med indledne puljer på 4-6 spillere, med efterfølgende
placeringsspil i grupper for hhv. 1ere, 2ere, 3ere, 4ere og evt. 5ere og 6ere.
Hvis der er ledige pladser i turneringen, kan der være en eller flere indledne puljer med kun 3
spillere.
§15

Programsætning af kampe

Kampe må tidligst programsættes kl. 9:00 og turneringen skal være afsluttet senest kl. 20:00.
Referee / Turneringslederen kan vælge at færdigspille igangværende kampe efter kl. 20:00.
En spiller må maximalt opsættes til 3 på hinanden efterfølgende kampe uden pause på min.
15 min.
Med mindre vejret eller andre særlige omstændigheder forhindrer det, skal en spiller
maximalt programsættes til at spille 5 kampe på samme dag.
§16

Fordeling af spillere til turneringer

DTF fastsætter reglerne for fordeling af spillere til turneringerne før hver sæson.
Til Sommer Tour’en 2012 udvælges spillerne efter følgende retningslinier
1. Licensspillere i henhold til deres kampstatistik
2. Ikke licensspillere i lodtræknings orden.
§17

Seedning

Der seedes ikke.

§18

Præmieoverrækkelse, ceremonier

Alle spillere, er forpligtet til at deltage i en efterfølgende præmieoverrækkelse eller ceremoni.
§19

Tilmeldingsgebyr

Tilmeldingsgebyret i U10 orange bold turneringer må ikke overstige kr. 200,- pr. række.
§20

Tilmelding, eftertilmelding og reserver

Tilmelding sker via DTFs online tilmelding. Eftertilmeldinger sker direkte til den lokale
arrangør. Hvis der er ledige pladser i turneringen, kan eftertilmeldte spillere medtages i
turneringen indtil lodtrækningen er foretaget. Alle rettidigt tilmeldte spillere skal medtages i
turneringen før en eftertilmeldt spiller.
Når lodtrækningen er foretaget kan en spiller kun indsættes i turneringen som reserve for en
spiller, der endnu ikke er registret for et resultat.

