Kommissorium for Turneringsudvalget
Turneringsudvalget (TU) refererer til DBgF’s bestyrelse og består af en formand og 2-3 medlemmer.
Bestyrelsen udnævner TU’s formand. Udvalget supplerer selv med nye medlemmer, der dog skal
godkendes af bestyrelsen.
TU’s overordnede ansvar er afvikling af alle turneringer under DBgF efter retningslinjer udstukket
af bestyrelsen og i DBgF’s vedtægter. Ansvaret kan deles i tre hovedansvarsområder med en
række tilhørende opgaver som beskrevet herunder.

1. OPGAVER OG ANSVAR
A.

Godkendelse af live-turneringer under DBgF
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af invitation, format og praktiske forhold
Godkendelse til rating
Godkendelse til resultatlisten
Godkendelse til normsystemet (mesterskabsnorm)
Koordinering af turneringskalender for at sikre, at turneringer i rimelig grad ikke afholdes på samme
tidspunkt
6. Afgørelse af tvister i forhold til gældende regelsæt:
 Eskalationsinstans i sager som ikke kan afgøres af turneringsledelsen
 Bedømmelse af tvister håndteret af turneringsledere
7. Godkendelse af turneringsledere og –arrangører
8. Godkendelse af danske og internationale live-turneringer til mesterskabsnorm

B.

Afholdelse af officielle DBgF-turneringer
1. Individuelt DM












Annoncering og markedsføring
Invitation og tilmelding af spillere
Fastsættelse af turneringsstruktur, pris og præmiefordeling
Programlægning
Spillesteder til finalestævne og eventuelle kvalifikationsstævner
Turneringsledelse af kvalifikations- og finalestævne
Fastsættelse og afholdelse af eventuelle sideturneringer
Uddeling af præmier og pokaler
De praktiske arrangementer og eventuel afslutningsturnering kan udliciteres efter aftale med
bestyrelsen
Resultatnyheder
Evaluering
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2. DM for klubhold (Holdturneringen)














Annoncering og markedsføring
Invitation og tilmelding af hold
Fastsættelse af turneringsstruktur, pris og præmiefordeling
Programlægning
Programændringer (godkendelse af flytning af kampe)
Udstedelse af bøder til hold jf. regelsættet
Spillesteder til weekendrunder
Spillested til eventuelt afslutningsstævne (fx finalerunde eller afslutningsturnering)
Fastsættelse, afholdelse og turneringsledelse af eventuel afslutningsturnering
Uddeling af præmier og pokaler
De praktiske arrangementer og eventuel afslutningsturnering kan udliciteres efter aftale med
bestyrelsen
Resultatnyheder
Evaluering

3. Pokalturneringen for hold













Annoncering og markedsføring
Invitation og tilmelding af hold
Godkendelse af hold
Fastsættelse af turneringsstruktur, pris og præmiefordeling
Programlægning
Programændringer (godkendelse af flytning af kampe)
Spillested til eventuelt finalestævne
Fastsættelse, afholdelse og turneringsledelse af eventuel sideturnering (pokalpot)
Uddeling af præmier og pokaler
De praktiske arrangementer og finalestævne kan udliciteres efter aftale med bestyrelsen
Resultatnyheder
Evaluering

2. TURNERINGER
De forskellige typer turneringer håndteres forskelligt. Nedenfor beskrives de enkelte
turneringskategorier, og hvordan de håndteres af TU, evt. bestyrelsen (se endvidere punkt 1.C).
A.

Officielle DBgF-turneringer

Individuelt DM, DM for klubhold (Holdturneringen) og Pokalturneringen for hold

B.

TU fastlægger format og er turneringsarrangør

Sekundære DM’er

DM for Damer, DM Speed, DM Doubles, DM Mix, DM Consultation Doubles



Afholdes hvis en turneringsarrangør melder sig
TU opfordrer til afholdelse og godkender invitation, format og praktiske forhold
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C.

Andre turneringer

For eksempel UEFA Cup. Champions League, CLS, XG Masters, Chang Open, Svendborg Open, Sommer
Cup, Vinter Cup


D.

TU godkender invitation, format og praktiske forhold.
TU godkender til rating, resultatliste og normer (botnorm + mesterskabsnorm).

Diverse mindre turneringer

Interne klubturneringer, løbende uge- og caféturneringer, introduktionsturneringer og
begynderturneringer.

E.

TU godkender format og til rating

Internationale turneringer under DBgF

Nordic Open samt fx EM og VM, når disse afholdes i Danmark



F.

Udenlandske turneringer


G.

Bestyrelsen godkender invitation, format og praktiske forhold
TU godkender efter ansøgning hovedturnering og sideturneringer til rating, resultatliste og normer
(botnorm + mesterskabsnorm)

TU godkender efter ansøgning til resultatliste og normer (botnorm +
mesterskabsnorm).

Online-turneringer


Godkendes ikke af DBgF.

Godkendt af DBgF’s bestyrelse, januar 2021
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