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Afvikling af Elite Tour 2022/23 
- Elite Tour er landsdækkende og har 16 deltagere 

- Mødetid senest kl. 10.30 – Afvikling fra kl. 11.00.  
- Der spilles i 4 puljer med bedst af 3 sæt til 60 point 

o Klubkammerater mødes altid i første runde uanset seedning – når der er 2 i samme pulje. Ved flere 
ændres ikke i puljeafviklingen. 

o Pulje afvikling med fire spillere fra forskellige klubber: 
▪ Kamp 1: 1-4  
▪ Kamp 2: 2-3 

▪ Kamp 3: Vinder kamp 1 – vinder kamp 2 

▪ Kamp 4: Taber kamp 1 – taber kamp 2 

▪ Kamp 5: Vinder kamp 1 – taber kamp 2 

▪ Kamp 6: Taber kamp – vinder kamp 2 

- Opvarmning: Maximalt 5 min før 1. kamp – derefter maximalt 3 min. 
- Der er fuld seedning. Det vil sige, at puljesammensætningen kendes på forhånd. 

o Pulje 1: Nr. 1, 8, 9 og 16  
o Pulje 2: Nr. 2, 7, 10 og 15  
o Pulje 3: Nr. 3, 6, 11 og 14 

o Pulje 4: Nr. 4, 5, 12 og 13  
- Ved udeblivelse/sygemelding/framelding  foretages ny seedning. 

- Ved sygdom undervejs i turneringen, hvor en spiller må trække sig slettes resultaterne af de kampe 
spilleren måtte have spillet.  

- Nr. 1 og 2 fra hver pulje går videre til kvartfinalerne og mødes efter princippet bedste 1´er møder dårligste 
2´er (1-8, 2-7, 3-6, 4-5). Hvem der er bedste 1´er eller dårligste 2’er afgøres efter nedenstående model. 
Vinderen af kampen 1-8 møder vinderen af kampen 4-5 i semifinalen. 

 

o Der foretages lodtrækning om, hvilke borde der spilles på. Dette gøres i puljespillet og kvartfinaler. 
Inden Touren igangsættes udpeger turneringslederen borde til afvikling af semifinale 1&2 samt 
finale.  

- Nr. 3 og 4 fra puljerne er ude. Nr. 3 tildeles 550 point, mens nr. 4 tildeles 400 point. 
- Nr. 3 og 4 fra puljerne deles om dommeropgaverne i kvartfinalerne 

- Tilmelding indtil fredag kl. 8.30 i ugen inden en Elite Tour for top 16 på ranglisten. Nr. 17-XX har 
tilmeldingsfrist mandag morgen kl. 8.30 og kan derved orientere sig. 

-  

- De 16 højst placerede spillere på ranglisten der tilmelder sig kan deltage. Eksempel: Tilmelder nr. 7 på 
ranglisten sig ikke som den eneste i top 16, får nr. 17 osv på ranglisten muligheden for at deltage. Hvis 
denne spiller ikke ønsker dette, tilbydes pladsen til næste på ranglisten. Hvisikke tilstrækkeligt med 
spillerne fra Mesterrække Tour ønsker oprykning afvikles Elite Tour med færre end 16 spillere.  

-  

- Tilmeldingsgebyret bliver 250 kr, hvoraf de 200 kr. går til præmiepenge efter følgende model – beløbene 
ved 16 deltagere: 

o 1. plads: 40% = 1280 kr. 
o 2. plads: 30% = 960 kr. 
o 3. plads: 15% = 480 kr. 
o 4. plads: 15% = 480 kr. 
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Følgende model benyttes ved afgørelse af placeringerne i puljen samt til at bestemme hvem der er bedste 1´er, 

2’er etc. Hvis der ikke er lige mange spillere i alle puljer slettes resultaterne mod den dårligst placerede i puljerne 

med flest deltagere:  

o Matchpoint   

o Sætforskel  

o Antal vundne sæt  

o Indbyrdes kamp 

o Scoringskoefficient (egen score divideret med modstanderens score)  

o Lodtrækning 

Således afgøres seedning: 

o Højeste placering på ranglisten 

o Ved pointlighed seedes den spiller der har optjent flest point i tællende resultater på Elite Tour. Ved 
fortsat lighed seedes den spiller som har højest tællende resultat på Elite Touren – derefter 
næstbedste osv. 

o Er spillere fortsat lige tæller resultatet fra den seneste Elite Tour spillerne har deltaget i. 
o Lodtrækning 

 
Spillerne deles om at være dommere i næste kamp:  

Vinderen ordner bord og baller, samt dømmer 2. sæt. Taberen dømmer 1. og 3. sæt.  

Ranglistepoint: 

1. plads: 1300 point 

2. plads: 1050 point 

3. plads: 850 point 

3. plads: 850 point 

5. plads: 700 point 

5. plads: 700 point 

5. plads: 700 point 

5. plads: 700 point 

9. plads: 550 point 

9. plads: 550 point 

9. plads: 550 point 

9. plads: 550 point 

13. plads: 400 point 

13. plads: 400 point 

13. plads: 400 point 

13. plads: 400 point 

 

 

 

 

 


