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1. Almene regler.  
 
 Bordtennis spilles efter Dansk Bordtennis Unions (D.B.T.U.) regler med de undta-

gelser som findes i dette reglement.  
 
 
2. Klassificeringssystem.  
 
2.1. De danske klassifikationsregler. 
  

I Danmark opereres der i øjeblikket (april 2006) ikke med en egentlig klassifikation 
af spillerne, grundet for få spillere. Det skal fortolkes på den måde, at man ikke 
inddeler bordtennisspillerne i klasser efter deres handicap, hvilket man gør ved 
alle internationale stævner som f.eks. Europamesterskaber, Verdensmesterskaber 
og De Paralympiske Lege.  
 
På regionsplan/amtsplan og ved de individuelle forbundsmesterskaber i single 
opereres der i stedet for med styrkeopdeling. Styrkefordelingen er lavet således: 
 
Klasse A, klasse B, klasse C, Klasse D, Klasse E og Ungdomsrække. 
 
Klasse A er den stærkeste klasse og omfatter 1. divisionsspillere (FM-holdturne-
ring).  
 
Klasse D og E er for begyndere, dvs. spillere med mindre spillemæssig erfaring 
samt spillere, der deltager for første gang.  

  
 
3. ldrætsmateriel  
 
3.1 Der henvises til DBTU (Dansk Bordtennis Unions regler og/eller de internationale 

regler under ITTF). Specielt skal der lægges mærke til regler om battet og dets 
farve, samt regler om påklædning. Såfremt handicappet begrunder det, kan der 
dog anvendes specielt materiel efter dispensation fra bordtennisudvalget. 
Regelsæt for dette i henhold til IPTTC (International Paralympic Table Tennis 
Commité). 

 
 
4. ldrætsregler  
 
4.1 Der spilles efter de til enhver tid gældende regler hos DBTU, dog med følgende 

undtagelser:  
  

Siddende spillere skal spille fra en kørestol, og skal have fødderne placeret på 
fodstøtterne under hele kampen.  
 
Det er ikke tilladt for en siddende spiller at hæve sig fra puden. 
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4.2 Der skal serves efter de for DBTU gældende serveregler. Der kan undtagelsesvis 
ses bort fra den af DBTU foreskrevne servemetode, hvis dette ikke er muligt på 
grund af et fysisk handicap, dog skal der gøres opmærksom på dette før kampen 
til dommeren og modspilleren. 

  
I siddende single skal bolden forlade modtagerens baglinie og må ikke hoppe ud 
over sidelinierne, uanset hvor mange gange den hopper på bordet. Hvis bolden 
ikke når ud over baglinien og derved stopper på bordet eller hopper tilbage på 
serverens side af nettet, betragtes denne serv som ombold. Hvis dommeren skøn-
ner, at der er tale om ombold, og dømmer dette, skal der serves om, selvom der er 
blevet returneret på serven. 
 
Hvis en stående spiller møder en siddende spiller, anvendes servereglerne for de 
siddende.  
 
I siddende double skal spillernes stole befinde sig på hver side af midterliniens 
forlængelse. Spillernes placering og serverækkefølge sker efter normalt gældende 
regler. Dog skal siddende ikke skiftes til at returnere bolden. 
 
Spiller en siddende og en stående double sammen, hvilket kun kan forekomme i 
en åben doublerække, skal der skiftes til at returnere. 

  
Der må gerne serves ud over sidelinierne i siddende double. 

 
 
5. FM-holdturnering (Forbundsmesterskab). Turneringsreglement. 
  
5.1 Struktur. 

 
Det til enhver tid siddende bordtennisudvalg kan fastsætte strukturen for afhol-
delse af FM. Der bliver dog sat stort fokus på, at den sportslige afvikling forløber 
optimalt for alle parter. Således, at det er fair for alle, og der til stadighed er mest 
mulig, samt rimelig konkurrence. Der har tidligere været et fastsat regelsæt, men 
man har, på grund af dalende tilslutning de seneste 3 år (april 2006), besluttet at 
afholde FM efter følgende struktur: 
 
1 weekend holdturnering (FM-hold) 

 
5.2 Turneringsudvalg. 
 

Der nedsættes ved hvert FM-stævne et turneringsudvalg. 
Turneringsudvalget udpeges af bordtennisudvalget. Det består altid af mindst én 
person fra det siddende bordtennisudvalg samt mindst 2 andre udpegede tilstede-
værende kompetente personer, så som andre udvalgsmedlemmer, landstræner, 
ungdomstræner, stævnearrangøren eller lignende. En person erklæres dog 
inhabil, såfremt vedkommende er direkte part i sagen som spiller, træner eller 
lignende.   
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5.3 FM-holdturneringen. 
 

Et hold består af 2 eller 3 spillere. Udvalget anbefaler 2-mands hold, så flest 
mulige hold deltager.  
 
Et hold kan bestå af 1 handicappet og en ikke-handicappet spiller (dispensations-
spiller). På et hold kan max. være 1 dispensationsspiller.  
 
Målet for holdturneringen er 6 hold pr. division. I A-rækken spilles alle mod alle én 
gang. Herefter går de 4 bedste i slutspillet om medaljer (semifinale + finale/bronze-
kamp, 1 møder 4, 2 møder 3). De 2 nederst placerede hold i 1.division spiller ned-
rykningsspil mod de 2 øverste hold fra 2.division (alle mod alle). De 2 bedst place-
rede herfra spiller i 1.division det efterfølgende år og de 2 andre 2.division o.s.v. 
 
Det tilstræbes at der spilles divisioner for både siddende, stående, damer og her-
rer. Såfremt der ikke er tilmeldinger nok i de enkelte rækker, så vil de blive slået 
sammen efter afgørelse af bordtennisudvalget.  
 
Holdene tilmeldes 1. eller 2. o.s.v. division med opryknings- og nedrykningsspil, jfr. 
ovenstående.  
 
En kamp mellem 2 hold består af 4 singler og 1 double, der alle spilles bedst af 5 
sæt. En vunden kamp giver 2 points og 1 tabt 0 point. Holdkampen slutter i det 
øjeblik at det ene hold når 3 vundne kampe.  
 
Hvis 2 hold i samme pulje har lige mange points, afgøres rækkefølgen af:  

 
1. Vundne kampe  
2. Sætforskel  
3. Indbyrdes kamp  
4. Boldforskel  

 
Hold skal primært dannes som klubhold, men klubber, der kun har 1 spiller eller et 
ulige antal spillere, kan søge makker i andre klubber. Bordtennisudvalget er be-
hjælpelig med at få dannet hold.  
 
Ud over DHIIF' s regelbog spilles efter Dansk Bordtennis Unions regler, og evt. 
tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsudvalget. 

 
5.4 De individuelle forbundsmesterskaber. 
 

De individuelle mesterskaber afvikles som weekendstævne. Der indbydes i føl-
gende rækker:  
 
Række A, B, C, D, E og Ungdomsrække. 
 
Der bestræbes på rækker(divisioner) á hver 8 spillere. Kvalifikationen til, hvilken 
række man skal spille, foregår via sidste års mesterskab samt den tidligere på året 
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(typisk februar) gennemførte ranglisteturnering. De 2 første pladser i A-rækken 
besættes af sidste sæsons vinder af det individuelle FM samt sidste års vinder af 
B-rækken. De næste 4 pladser besættes af de 4 bedste fra den forudgående 
ranglisteturnering. Herudover tildeles 2 wildcard bestemt af turneringsudvalget. 
 
B-rækken besættes af de 5 næstplacerede ved ranglisteturneringen plus vinderen 
af C-rækken fra året før. Ligeledes er der her 2 wildcards som tildeles af turne-
ringsudvalget. 
 
C-rækken besættes af de 5 næstplacerede ved ranglisteturneringen plus vinderen 
af D-rækken fra året før. Ligeledes er der her 2 wildcards som tildeles af turne-
ringsudvalget. 
 
Ungdomsrækken køres separat fra den ”voksne” turnering og eneste krav er, at 
man er under 16 år.  
 
Her bestræbes der ligesom i den ”voksne” turnering på at lave rækker á 8 spillere. 
Disse kvalificerer sig ind i rækkerne via sidste års individuelle ungdomsmester-
skab.    
 
Herudover vil der udenfor mesterskabet blive indbudt til at deltage i en åben single 
og double række.  
 
Ved de individuelle forbundsmesterskaber kan dispensationsspillerne kun deltage i 
den åbne række. 
 
Regler for afholdelse af den åbne række kan variere afhængig af tilmelding. Det 
siddende bordtennisudvalg kan til enhver tid ændre turneringsforløbet for den 
åbne række. Der bestræbes dog på at man opdeler spillerne i puljer á hver 4 
spillere, hvoraf de to bedste går videre til slutspillet. 
 

5.5 Afbud. 
 

Ved afbud tidligere end 72 timer før stævnets start gives der ikke bøde.  
 
Ved mangel på afbud eller afbud senere end 72 timer før stævnets start, kan bord-
tennisudvalget overveje at uddele bøde til klubben.  

  
Et strafgebyr svarende til arrangørernes merudgifter som følge af udeblivelsen + 
kr. 200.  

  
Gebyret fordobles ved gentagelsestilfælde og klubben vil blive meldt til teknisk 
udvalg/idrætsudvalget.  
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6. Ændring af turneringsregler.  
 

Forslag til ændring af turneringsregler forelægges generalforsamlingen til vedta-
gelse på mødet, der afholdes i forbindelse med valg til idrætsudvalget.  
      

 Det skal dog bemærkes, at før et sådant forslag endeligt er vedtaget, skal det 
forelægges breddeudvalget for endelig godkendelse. 

 
 
7. Bekendtgørelse. 
  

De ændrede regler bekendtgøres via bladet Handicapidræt samt www.dhif.dk 
 
 
8. Ikrafttrædelse. 
  

Dette reglement erstatter det tidligere regelsæt og træder i kraft 01.07.2006. 


