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Propositioner for ABC-ligaen 2014 
 
 

Introduktion  
Disse propositioner udstikker retningslinjerne for afvikling af ABC-ligaen 2014. Dette 
indebærer turneringsformer, turneringstilmelding og generelt alt hvad der har med ABC-
ligaen at gøre. Formålet er at sikre en retfærdig ligaafvikling og synliggøre reglerne. 
Såfremt man er i tvivl omkring afviklingen af ligaen/en række skal man kunne finde svar 
i propositionerne. 
 

Formelt omkring disse propositioner 
 
Ansvarlige 

Propositionerne godkendes af ABC's bestyrelse efter indstilling fra ligaudvalget. 
Propositionerne håndhæves af de ligaansvarlige. Såfremt der er protester over kendelser 
er bestyrelsen sidste ankeinstans. 
 
 

Propositionsændringer 

Propositionerne bør så vidt muligt ikke ændres i løbet af sæsonen 

Ved ændringer i løbet af sæsonen skal medlemmerne informeres ved opslag 
på Beachparken og på hjemmesiden under nyheder. 
 
 

Offentliggørelse af propositionerne 

Disse propositioner skal være ophængt på BeachParken samt tilgængelig på ABC’s 
hjemmeside. 
 
 

ABC-ligaen  
Der spilles følgende rækker: 
Herre A: Spænder fra Elitedivision til toppen af 2. Division på DM- touren.  
Herre B: Niveauet svarer fra 1. til 3. Division på DM Touren. 
Herre C: Niveauet svarer til 3. Division til bredderækken på DM Touren. 
Herre D: Niveauet svarer til bredderækken på DM Touren. 
Dame A: Spænder fra Elitedivision til toppen af 2. Division på DM- touren. 
Dame B: Niveauet svarer fra 1. til 3. Division på DM Touren. 
Dame C: Niveauet svarer til 3. Division til bredderækken på DM Touren. 

Mix A: Der er mange rigtigt gode mix-hold i Århus, og mange af disse deltager i denne  
række.Holdene seedes dog kraftigt, hvilket betyder at mindre rutinerede hold fint kan være 
med, og få en række gode kampe. 
Mix B: Her "slipper" man for de bedste mix-hold, så udover at man også her har mulighed for 
en række gode kampe, er det måske også muligt med en topplacering? 
Alle rækkerne er for topersoners hold. 



 
 

 

Roller, opgaver og ansvarsområder 

ABC's bestyrelse: Godkender propositionerne og er sidste ankeinstans i 
protestsager.  
Liga-udvalg: Er overordnet ligaansvarlige. Udvalget rekrutterer rækkeansvarlige, laver 
forslag til propositioner, herunder forslag til turneringsplaner til udfyldelse, 
tilmeldingsskemaer. Udvalget er rådgiver for de rækkeansvarlige. 
De rækkeansvarlige/ligavipper: Ved tilmeldingsfristens udløb til den kommende 
turnering, offentliggøres optagne hold. På turneringsaften, checker de hvilke hold der er 
mødt, fastlægger turneringsstruktur (f.eks. ved at bruge et af de fortrykte skemaer fra 
ligaudvalget). Sætter turneringen i gang og afklarer tvivlsspørgsmål i løbet af aftenen. De 
indsamler aftenens resultater og indrapporterer dem til hjemmesiden. 
I mixrækker sørger rækkeansvarlige for ugentligt at ophænge nye tilmeldingslister. 
De indsamler eventuel feedback på turneringsformen og ligaen generelt. Listen 
over rækkeansvarlige findes på ABCs hjemmeside. 
Stedfortræder for de rækkeansvarlige: Hvis de rækkeansvarlige ikke selv kan komme en 
aften udpeger de en stedfortræder for den pågældende aften (det behøver ikke være 
den samme fra gang til gang). Stedfortræderen overtager de rækkeansvarliges pligter og 
rettigheder for den pågældende aften (herunder indrapportering af resultatet den 
efterfølgende dag). 
 

Hvis medlemmerne har forbedringsforslag bedes de tage kontakt til de rækkeansvarlige 
eller ligaudvalget. 
Ligaudvalg og rækkeansvarlige har VIP-status i ABC. 
 

Liga-udvalg: Fremgår af ABC’s hjemmeside. 
 
 

Rækker   

Max. antal Antal reserverede 
 

   
 

Række Ugedag Sted deltagende hold baner 
 

Herre A Torsdag BPA 8* 4 
 

Herre B Torsdag BPA 12* 4 
 

Herre C Torsdag BPA 12 4 
 

Herre D Torsdag BPA 12 4 
 

Dame A Onsdag BPA 12 4 
 

Dame B Onsdag BPA 12 4 
 

Dame C Onsdag BPA 12 4 
 

Mix A Søndag BPA 12 4 
 

Mix B Søndag    BPA 12 4 
 

     
 

*Herre A og B og dame A og B spilles sammen, således at seed 5-12 spiller kvalifikation 
om 4 pladser i A og taberne går i B spillet. Se nærmere under beskrivelsen af Herre A 
og B.  
Alle herrerækkerne bliver spillet i en fælles herreliga om torsdagen, det samme gør 
mixligaen om søndagen, mens at damernes liga er delt op i A/B og C. 
 
Pris 

Alle medlemmer kan deltage gratis i ABC-ligaen



  Gæster / ikke-medlemmer 

Det er tilladt at hold/spillere udefra kan stille op i ligaen. Disse skal købe en gæstebillet, som 
kan købes i webshoppen og derefter sende kvitteringen til de ligaansvarlige (enten på mail 
eller tage den med til den givne liga). Deltagelse af spillere udefra skal godkendes af 
rækkeansvarlige. Det er tilladt at være med i ligaen for gæster, så længe den ikke er fyldt af 
medlemmer. Bemærk at gæstebilletten kun virker til én aften. 

 
 

Tilmeldingsprocedure 

Man melder sig kun til et enkelt stævne af gangen i en given række, man er dog velkommen 
til at deltage i alle stævnerne indenfor en given række i løbet af sæsonen 
Tilmeldingsproceduren for hver liga skal være beskrevet på hjemmesiden www.abc1900.dk 
under ABC-ligaen. Bemærk at der er forskellige måder at tilmelde sig på afhængig af den liga 
man deltager i. 

 
 

Tilmeldingsfrister  
Tilmeldingsfristen for ordinær tilmelding i ligaerne er dagen før kl. 19, såfremt andet ikke er 
nævnt på de respektive ligaers hjemmeside. I tilfælde af ledige pladser kan der være mulighed 
for eftertilmelding frem til turneringsstart, såfremt dette er annoceret af ligavipper. 

 
Afmeldingsfrist, udeblivelse og karentæne. 
Hvis et hold af forskellige årsager bliver forhindret i at komme til ligaen, skal der senest kl 16.00 
på den dag der er liga meldes afbud til ligaanvarlige, ellers får det pågældende hold karentæne. 
Hvis et hold udebliver, selvom det er tilmeldt, kan spillerne på holdet idømmes karantæne. 
Karantæne gælder for en uge (til og med det næste stævne i samme række). 
I tilfælde af gentagelsestilfælde kan ligaudvalget udelukke en spiller for op til resten af 
sæsonen. 
Hvis en spiller idømmes karantæne kommer han bag i køen til stævner den pågældende      
uge. Hvis en række ikke er fyldt op ved tilmeldingsfristens udløb, kan en karantæneramt   
spiller altså godt deltage. 

 
 

Mødetidspunkt 
Mødetidspunktet defineres af de rækkeansvarlige 

De rækkeansvarlige kan erklære hold hvor begge spillere ikke er mødt op til 
mødetidspunktet for udeblevet. 
Hvis der er hold der udebliver optages holdene i den rækkefølge de er skrevet på 
ventelisten. Hvis der er færre hold på ventelisten, end der er hold der udebliver, afvikles 
turneringen med færre hold. 
Hvis man på forhånd ved at man er lidt forsinket en bestemt dag, kan man i praksis tit lave en 
aftale med de rækkeansvarlige om at møde lidt senere. 
 

Række Tilmeldingsfrist Mødetidspunkt 
Herreliga* Onsdag kl. 19.00 Torsdag kl. 18.00 

Dame A og B* Tirsdag kl. 19.00 Onsdag kl. 18.00 

Dame C* Tirsdag kl. 19.00 Onsdag kl. 18.00 

Mixliga Lørdag kl. 18.00 Søndag Kl. 18.00 

*Wildcards skal søges før tilmeldingsfristen.



 

Aflysning af stævne: 
Hvis der er under 4 hold i ligaen vil der ikke uddeles point, men man er selvfølgelig 
velkommen til at spille alligevel. I tilfælde af tordenvejr kan de rækkeansvarlige aflyse 
stævnet. Hvis dette sker efter stævnet er gået i gang, opnår hvert af de deltagende hold 
det antal point, som deres foreløbige resultater denne aften mindst sikrer dem (det antal 
point de ville få hvis de tabte resten af deres kampe) og da vores system ikke kan 
håndtere ’pointlighed’ trækkes lod om indbyrdes placeringer. 
 
 

Udvælgelse af hold/indelling af rækker: 
Der er forskellige kvalifikationskriterier for rækkerne. Disse står forklaret herunder. 
 

Herreligaen 

Pladserne tildeles efter hvor mange ranglistepoint holdet har, de 12 hold med flest point 
kommer i A-kval, de 8 næste hold er sikret en plads i B osv i C og D.  
Derudover er der mulighed for at de hold der er lavest i en given række kan blive skuppet 
ned i en lavere række ved brug af de 2 wildcards fra C, samt 2 wildcards fra B til 
kvalifikationen og 2 wildcards som de rækkeansvarlige kan uddele i hver række. Hvis 
disse wildcards ikke uddeles, går pladserne til hold der har flest point. 
Hvis Herreligaen ikke er fyldt op ved tilmeldingsfristens udløb, kan de resterende pladser 
muligvis blive besat ved eftertilmelding efter først-til-mølle princippet. Ligaudvalget ønsker 
at så mange som muligt kan deltage i ligaerne. 
 
Wildcards til A/Kvalifikationen 

Der er to WildCards fra B-rækken til kvalifikationsturneringen. 1. og 2. pladsen er sikret 
deltagelse i næste uges kvalifikationsrække. WC kan kun bruges af 1 og 2 pladsen i B. 
1.pladsen og kun 1. pladsen fra B indsættes i kvalifikationsturneringen som seed 7, eller 
bedre seed hvis holdet har det. 2 pladsen placeres efter holdets normale seeding. 
WC skal søges inden onsdag kl. 19. 
 

Wildcards til B rækken 

Der er to WC fra C-rækken til A/B-rækken. 1. og 2. pladsen er sikret deltagelse i næste 
uges A/B-række. WC for 1. pladsen i C giver et seed 15 mens at man med 2. pladsen 
går ind med eget seed. WC kan gå videre til og med 4. pladsen i C, såfremt de ikke 
benyttes af højere-placerede hold.  
WC fra C til B skal søges inden onsdag kl.19. 
 
Wildcard til C-rækken 

Der er to WC fra D-rækken til C-rækken. 1. og 2. pladsen i D er sikret deltagelse i 
næste uges C-række. WC kan gå videre til og med 4. pladsen i D, såfremt de ikke 
benyttes af højere-placerede hold.  
WC fra  skal søges inden onsdag kl. 19. 
 

Rækkeansvarliges wildcard 

De rækkeansvarlige råder over 2 wildcards til hver række (dvs. 6 WC i alt), som de kan 
bruge til hold, som de vurderer vil kunne klare sig godt i herre A/B/C, men som ikke har 
point nok. Dette wildcard skal søges inden tilmeldingsfristens udløb. Det ene wildcard 
giver en plads i en given række med eget seed, mens det andet kan gives til et hold der 
skønnes at kunne få en god placering i den givne række – Dette hold indgår i 



kvalifikationen som seed 9, i B som seed 17 og i C som seed 27. 
Rækkeansvarliges WC gives i udgangspunktet kun til hold der er potentielle semi 
finalister. Hvis et hold allerede er kvalificeret til den givne række, er det ikke muligt at give 
dem et liga WC til at forbedre deres seed (sådan at de f.eks. får seed 9 i stedet for seed 
11). Til gengæld er det muligt at kunne give et seed WC, hvilket bliver nævnt i afsnittet 
omkring seedning (side 9).   
 
 

Dame A og B 

 

Pladserne tildeles efter hvor mange ranglistepoint holdet har, de 12 hold med flest point 
kommer i A-kval, de 8 næste hold er sikret en plads i B. 
Derudover er der mulighed for at de hold der er lavest i A eller B kan blive skuppet ned i 
en lavere række ved brug af de 2 wildcards fra B til kvalifikationen, samt de 2 wildcards 
fra C og 2 wildcards som de rækkeansvarlige kan uddele i hver række. Hvis disse 
wildcards ikke uddeles, går pladserne til hold der har flest point. 
Hvis dame A/B ikke er fyldt op ved tilmeldingsfristens udløb, kan de resterende pladser 
muligvis blive besat ved eftertilmelding efter først-til-mølle princippet. Ligaudvalget ønsker 
at så mange som muligt kan deltage i ligaerne. 
 
Wildcards til A/Kvalifikationen 

Der er to WildCards fra B-rækken til kvalifikationsturneringen. 1. og 2. pladsen er sikret 
deltagelse i næste uges kvalifikationsrække. WC kan kun bruges af 1 og 2 pladsen i B. 
1.pladsen og kun 1. pladsen fra B indsættes i kvalifikationsturneringen som seed 7, eller 
bedre seed hvis holdet har det. 2 pladsen placeres efter holdets normale seeding. 
WC skal søges inden tirsdag kl. 19. 
 
Wildcards til B rækken 

Der er to wc. fra C-rækken til B-rækken. 1. og 2. pladsen er sikret deltagelse i næste uges 
B-række. Wc. kan gå videre til og med 4. pladsen i C, såfremt de ikke benyttes af 
højereplacerede hold. Wc. Fra C til B skal søges inden tirsdag kl.19. 
 
Rækkeansvarliges wildcard 

De rækkeansvarlige råder over 2 wildcards til hver række (dvs. 4 WC i alt), som de kan 
bruge til hold, som de vurderer vil kunne klare sig godt i dame A/B, men som ikke har 
point nok. Dette wildcard skal søges inden tilmeldingsfristens udløb. Det ene wildcard 
giver en plads i en given række med eget seed, mens det andet kan gives til et hold der 
skønnes at kunne få en god placering i den givne række – Dette hold indgår i 
kvalifikationen som seed 9 og i B som seed 17. 
Rækkeansvarliges WC gives i udgangspunktet kun til hold der er potentielle semi 
finalister. Hvis et hold allerede er kvalificeret til den givne række, er det ikke muligt at give 
dem et liga WC til at forbedre deres seed (sådan at de f.eks. får seed 9 i stedet for seed 
11). Til gengæld er det muligt at kunne give et seed WC, hvilket bliver nævnt i afsnittet 
omkring seedning (side 9).   
 

Dame C 

 

Pladserne tildeles efter hvor mange C ranglistepoints holdet har. De 9 hold der har flest C-
point er sikret deltagelse. Derudover er der 3 wildcards som de rækkeansvarlige kan 
uddele i C. Hvis disse wildcards ikke uddeles, går pladserne i stedet til de hold blandt de 



resterende der har flest point. 
Hvis C-rækken ikke er fyldt op ved tilmeldingsfristens udløb, kan de resterende pladser 
muligvis blive besat ved eftertilmelding efter først-til-mølle princippet. Ligaudvalget 
ønsker at så mange som muligt kan deltage i ligaerne. 
 
Wildcard til C-rækken 

Der er 3 WC til C-rækken, som uddeles af de rækkeansvarlige. Yderligere info i 
afsnittet nedenfor. WC til C skal søges inden tirsdag kl.19. 
 
Rækkeansvarliges wildcard: 
De rækkeansvarlige råder over 3 wildcards, som de kan bruge til hold, som de vurderer 
vil kunne klare sig godt i C, men som ikke har C-point nok. Disse wildcards skal søges 
inden tilmeldingsfristens udløb. 
 

Mix A, Mix B, Mix Åben 

I mix tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet. 
 
 

Generelt om liga-kvalifikation: 
Man må ikke deltage i to Dame stævner (f. eks. Dame A og Dame C) i samme uge 

. Bortset fra følgende undtagelser: 
- De rækkeansvarlige må deltage i en række udover deres egen række, såfremt de har de 
nødvendige point  
- Hvis et stævne ikke er fyldt op på turneringsaftenen kl. 19.00, kan den rækkeansvarlige 

acceptere at de ledige pladser fyldes op med spillere der også er tilmeldt andre stævner.  

 

Hvis man ikke ved om man kvalificerer sig til A/B-rækken i en given uge, må man gerne 
tilmelde sig både A/B og C rækken i denne uge, hvis man vil være sikker på at komme 
med i et af stævnerne. Hvis man optages i en højere række, skal man informere den 
rækkeansvarlige i den lavere række derom, således at tilmeldingen i den lavere række, 
kan annulleres og et andet hold kan få pladsen. 
 
Der bestræbes efter at seeds til ligaen og turneringstruktur kommer ud i løbet af den 
aften hvor tilmeldingsfristen er, og senest bliver lagt op den efterfølgende dag kl 12.00. 
Seeds til ligaen kan ses i liga systemet under den pågældende liga: 
http://www.strandvolley.dk/websystem/liga_oversigt.php?type=tilmeld&aar=2014 



 
 
 

Ranglisten: 
Herreranglisten er fælles for herre A, B, C og D. I de fire første uger medtages 
desuden pointene og seeds fra året før vægtet med en faktor 0,2. 
 

Damerangliste1 er fælles for dame A og dame B. I de fire første uger medtages 
desuden pointene fra året før vægtet med en faktor 0,2 . 
Damerangliste2 for dame C er en selvstændig liste. I de fire første uger medtages 
desuden pointene fra året før vægtet med en faktor 0,2 . 
 

Hvis man har spillet i både et A og et B stævne i en uge, er det kun det bedste resultat 
(de fleste point) der tæller på ranglisten. 
 

Der findes desuden rangliste Mixligaen. 
 
 

Ranglistepoint 
Hvis der deltager mindst 4 hold en aften vil der blive uddelt ranglistepoint. 
På bilag 1 er vist hvor mange point de forskellige placeringer giver i de forskellige 
rækker. På baggrund af de uddelte point vil der løbende blive lavet en rangliste på 
baggrund af de tildelte point. Ranglisten vil kunne findes på hjemmesiden. 
 
 

Seedning 

Seedningen angiver den forventede styrke af holdet i forhold til de andre hold. Principielt 
fungerer det således at taber man til de bedre hold (bedre seedede hold) og vinder over 
de svagere hold (dårligere seedede hold) skulle man ende på en placering som det man 
var seedet. På bilag 1 er der vist hvilken seedning der gives for de forskellige placeringer i 
de enkelte rækker. 
Efter at man på sine point er blevet inddelt i rækker, definerer seed hvilken ”turnerings 
plads” man får i den givne række.    
Der er dog en undtagelse med Liga WC der kan ændre en given spillers seed (se 
nedenunder).  
 
LigaWC - Seedning  
Hvis en spiller ikke har spillet en liga de første fire uger, og derfor har mistet sine point og 
seed fra sidste år, har de ligaansvarlige muligheden for at give den givne spiller sit seed 
og faktor 0.2 af sine point fra sidste til den første liga som personen deltager i. 
Hvis personen hverken har spillet i ligaen i år eller sidste år, har de ligaansvarlige 
muligheden for at give spilleren et 4. seed i den givne række, hvis spilleren har stort 
potentiale for at vinde rækken, hvilket vil sige seed 4 i A, seed 12 i B og seed 24 i C – et 
seed der selvfølgelig kun er gældende til den pågældende liga.  
 



 
Mix A, Mix B og Mix Åben 

Holdene bliver seedet efter summen af de point spillerne på holdet har opnået tidligere i 
løbet af sæsonen. I de første runder af turneringen kan de rækkeansvarlige vælge at 
medtage de point som holdet har opnået det foregående år (vægtet med en faktor 
mindre end 1). I tilfælde af pointlighed, vil det være det først tilmeldte (af de to) hold der 
seedes øverst. 
De rækkeansvarlige kan også vælge kun at seede de øverste hold, og derefter lave 
lodtrækning om indplacering af de resterende hold. (I mix kan man f.eks. nøjes med 
at seede 1- 8, og derefter lave lodtrækning om de resterende pladser). 
 

 

Herre A, B, C, D og Dame A, B, C 

Holdene vil der blive seedet efter den gennemsnitlige placering ved de sidste 5 stævner 
spilleren har spillet. I denne sammenhæng vil den gennemsnitlige placering forrige år 
tælle som et enkelt stævne (Som det nulte stævne dette år). 
I tilfælde af, at der er uddelt Wildcard, følger de rækkeansvarlige propositionerne for 
seeding såfremt dette er defineret ellers tildeler de rækkeansvarlige en seedning til 
holdet - f.eks. ud fra en vurdering af holdets resultater på DM Touren. 
Eksempel: 
Spiller 1 har fået en 3, 8, 4 plads i herre A, hans makker Spiller 2 har fået en 3 plads i A. 
Spiller 1s seedningskoefficient er så: (3+8+4)/3= 5, Spiller 2s er: (3)/1 = 3. Holdets 
seedningskoefficient er så: 5+3 = 8. Holdet vil så blive seedet efter denne 
seedningskoefficient. Det betyder ikke, at de er seedet 8, det afhænger af de andre 
holds seedningskoefficienter. 
I praksis medtager de rækkeansvarlige en udskrift fra websystemet som har 
udregnet denne seeding. 
 

Seeding af Herreligaen foregår i 4 lag. 
1. Lag – Hold i dette lag er de 12 hold med flest point. Seed 1-12 bestemmes ud 

fra seedningskoefficient.  
2. Lag – Hold i dette lag er de næste 8 hold med flest point. Seed 13-20 bestemmes 

ud fra seedningskoefficient.  
3. Lag - Hold i dette lag er de næste 8-12 (se tidligere i inddeling af C og D rækken) 

hold med flest point. Seed 21-32 bestemmes ud fra seedningskoefficient.  
4. Lag - Hold i dette lag er de næste 8-12 (se tidligere i inddeling af C og D rækken)  

hold med flest point. Seed 33-42 bestemmes ud fra seedningskoefficient. 
 
Undtagelse: 
Vinderen af herre B, C og D seedes 7 i den givne række til næste turnering – hvis 
holdet har en bedre seedning får de den i stedet 
 
 

Valg af turneringsform 

De rækkeansvarlige (eller disses stedfortræder) fastlægger turneringsform og 
kamplængde senest ved mødetid for turneringen ud fra antallet af hold, årstiden (hvor 
længe der er lyst), og vejret. Det bør tilstræbes at turneringsformen for den enkelte 
række ikke ændres for ofte, for ikke at forvirre deltagerne unødigt. 
Som turneringsform kan man vælge blandt (men er ikke begrænset til) de 
turneringsformer der er beskrevet i afsnittet om ’Vejledende turneringsplaner’, med mindre 



andet er beskrevet nedenfor. 
 
Kamplængden (kampformen) vil ofte være éet sæt til 21, men hvis der er få hold kan der 
også vælges at spille bedst af tre sæt. I kvalifikationen bliver der bestræbt efter at spille 
kampe hvor der spilles bedst af tre sæt.  
For kampene i sidste runde (finalerunden og placeringskampe), kan de to 
deltagende hold aftale at spille kampen som bedst af tre sæt, så længe begge hold 
( i begge semifinaler) er enige om det.  
 

 

Herreligaen 

Herre A og B forventes at bruge turneringsplan 1 ved ml. 12 -24 tilmeldte. Her vil der være 
en kvalifikationsrunde til A hvor dem der ikke kvalificerer sig vil komme til at spille B. Ved 
mellem 9-11 tilmeldte spilles DE i A, der vil således ikke være kvalifikationsrunde med 9-
11 deltagere.  
I udgangspunktet er de eneste rækker hvor der er en fast struktur A og B, mens at C og D 
rækkerne varrierer mellem 8, 10 og 12 DE (double elemination), afhængig af hvor mange 
tilmeldte der:   
 
Række A: 8 holds DE – Fire hold direkte i A, mens 8 hold spiller kval om de 4 resterende 
pladser 
Række B: 12 holds DE – Fire hold der rykker ned fra kval og 8 andre hold. 
Række C: 8-12 holds DE  
Række D: 8-12 holds DE 
 

I udgangspunktet er der derfor max 44 hold der kan deltage, men hvis der er flere hold der 
har interesse, kan A udvides til 12, sådan at der er plads til 48 hold. Det er også muligt at 
udvide de forskellige rækker til 16 holds DE, men denne turneringsstruktur er ikke at 
foretrække da den giver for meget ventetid.  
Hvis et hold ikke ønsker at spille A, B eller C skal de bare skrive det til de ligaansvarlige, 
og vil derefter placeres i en lavere række. Bemærk at de rækkeansvarlige skal bytte om 
på 2 placeringer ved indrapportering af resultater, når der spilles ml. 7-11 hold i Herre 
A/B– Dette er nærmere beskrevet under bilag for point og seedning . 
Turneringsstrukturen i alle rækker bør for så vidt mulig være double elimination, men de 
række ansvarlige kan ændre strukturen i C og D, så turneringen passer antallet af 
deltagere.  
Men denne turneringsstruktur betyder det at der ikke kommer noget overlap af point 
mellem C og D (da turneringsstruktureren hele tiden varierer fra uge til uge) og derfor 
kommer top placeringerne i D ikke til at få flere point end de laveste i C. Derfor er det 
vigtigt at man husker at søge WC hvis man har spillet D mange gange og har fået 
topplaceringer. 
  
 

Dame A og B 

Turneringen fastlægges ud fra princippet om at A først fyldes op med 12 hold og spiller 
DE. Overskydende hold spiller i B. I tilfælde af 13 tilmeldinger aflyses B. Ved 14-15 kan 
man vælge at reducere A til 10 hold eller aflyse B. Dette er op til de liga- ansvarliges skøn. 
Ved 16 hold eller flere spilles også B – De 4 B hold spiller alle mod alle. A-rækken kan 
derfor ikke udvides til at spille fx 14- eller 16-holds DE. Hvis et hold ikke ønsker at spille A, 
bør de rækkeansvarlige acceptere dette. Turneringsstrukturen i A og B bør for så vidt 



mulig være double elimination. 
Bemærk at de rækkeansvarlige skal bytte om på enkelte placeringer ved indrapportering 
af resultater. Ved færre end 6 hold i B skal nr. 1 i B have en placering der er to bedre end 
deres samlede placering. F.eks. ved 12 hold i A svarer nr. 1. i B's placering til en 13 plads, 
den skal så registreres til en 11 plads og det sidste og næstsidste hold i A får så en 
placering dårligere, dvs. 12 og 13. Ved 6 eller flere hold skal nr. 2 i B også have en 
placering der er to bedre. 
 

Dame C 

Turneringsstrukturen bør for så vidt mulig være double elimination. 
 

Mixliga 
Turneringsstrukturen bør for så vidt mulig være double elimination 
 
Dommere 
De 2 spillende hold tæller selv point og dømmer selv! Efter kampen fører det vindende hold 

resultatet på pointtavlen/turneringsplanen. Er der uoverensstemmelser om de gældende 

regler som holdene ikke selv kan løse, har de rækkeansvarlige det sidste ord. 
 
 

Vejledende turneringsplaner 

Bilag for de forskellige turneringsplaner. 
 

Turneringsplan 1: Herre A/B: 12-20 hold med kval. 
Turneringsplan 2: 12 holds DE 

Turneringsplan 3: 10 holds DE 

Turneringsplan 4: 8 holds DE 

Turneringsplan 5: 6 holds DE 

Turneringsplan 6: alle mod alle (4,5 hold) 
Turneringsplan 7: Div. 
 
 

Point og seedning  
Bilag for point og seed for de enkelte rækker. 
 
 


