
Afvikling af Scandinavian Masters 2022 
 

Generelt: Som beskrevet i invitationen til stævnet er alle hold garanteret minimum 5 
kampe. Det er tilstræbt at alle får 6 kampe, men grundet sammensætningen af rækkerne 
er der dog enkelte hold som kun får 5 kampe. Der spilles til 2 vundne sæt – et eventuelt 3. 
sæt spilles til et hold har 15 eller mere med 2 overskydende points.  
 
Lørdag starter stævnet kl. 9 og sidste runde starter kl. 18. 
 
Søndag starter ligeledes med første runde kl. 9:00 og sidste runde starter kl. 15.00. 
 
Hav respekt for at starte til tiden både som hold og dommer. Dette kan betyde, at 
smashopvarmning bliver kort, men det er vigtigt for, at vi kan afvikle de mange kampe. 
 
 
DU15. 
er grundet mange tilmeldinger delt op i DU15A og DU15B 
 
DU15A – 10 hold – spiller begge dage i Dalumhallerne – opdateret 27. feb 
De 10 hold i DU15A spiller indledende alle mod alle i 2 puljer.  
Herefter spiller nr 1 og 2 fra de 2 puljer semifinaler samt finaler om placering 1 til 4. 
Placering 5 til 7 spilles i 3-kant med nr 3 og bedste nr 4 fra de 2 puljer. Plads 8-10 spilles 
som 3-kant med de resterende 3 hold. 
 
 
DU15B  – 12 hold – spiller begge dage i Dalumhallerne 
De 12 hold i DU15B spiller indledende alle mod alle i 3 puljer. 
Nummer 1 og 2 fra de 3 puljer spiller kvalifikationsspil om plads i 2 3-holdspuljer, hhv. med 
vinderne (pulje 1-3) og taberne (4-6). 
Nummer 3 og 4 fra de indledende puljer spiller på samme vis om placeringerne 7 til 12. 
 
 
DU17 – 14 hold – spiller i Hjallesehallen – opdateret 27. feb 
Indledende spiller alle mod alle i 3 puljer med henholdsvis 4- og 5 hold. 
 
Herefter spilles der i to 3-holdspuljer med de 2 bedst placerede hold fra de indledende 
puljer. 1’erne fra de to 3-holdspuljer spiller om placering 1+2; Tilsvarende spiller 2’erne og 
3’erne om hhv. placering 3+4 samt 5+6. 
3’erne fra de indledende puljer samt bedste 4’er spiller b-semi- og b-finalekampe om 
placeringerne 7 til 10. 
De resterende 4 hold fra de indledende puljer spiller c-semi- og c-finalekampe om 
placeringerne 11 til 14. 
 
 
DU20 – 6 hold - spiller i Hunderupskolens hal 
De 6 hold spiller alle mod alle. 



 
 
 
HU15 - 10 hold - spiller i Dalumhallerne. 
De 10 hold spiller indledende alle mod alle i 2 puljer.  
 
Herefter spiller nr 1 og 2 fra de 2 puljer semifinaler samt finaler om placering 1 til 4. 
Placering 5 til 7 spilles i 3kant med nr 3 og bedste nr 4 fra de 2 puljer. Plads 8-10 spilles 
som 3-kant med de resterende 3 hold. 
 
 
HU17 - 12 hold - spiller i Klostermark hallen – opdateret 3. mar 
De 12 hold spiller indledende alle mod alle i 3 puljer. 
Nummer 1 og 2 fra de 3 puljer spiller kvalifikationsspil om plads i 2 3-holdspuljer, hhv. med 
vinderne (pulje 1-3) og taberne (4-6). 
Nummer 3 og 4 fra de indledende puljer spiller på samme vis om placeringerne 7 til 12. 
 
 
HU20 – 10 hold - spiller i Hunderupskolens hal 
De 10 hold spiller indledende alle mod alle i 2 puljer.  
 
Herefter spiller nr 1 og 2 fra de 2 puljer semifinaler samt finaler om placering 1 til 4. 
Placering 5 til 7 spilles i 3kant med nr 3 og bedste nr 4 fra de 2 puljer. Plads 8-10 spilles 
som 3-kant med de resterende 3 hold. 
 
 
 
Princip for tildeling af points samt placering i puljer 
I kampe, hvor der spilles til 2 vundne sæt, tildeles vinderen 2 point og taberen 0. 
 
Placering bestemmes ud fra: 

1. Antal points 
2. Difference på vundne/tabte sæt 
3. Difference på boldscore 
4. Indbyrdes kamp 

 
 
Nethøjder 
DU20: 2,24 m - DU17: 2,24 m – DU15: 2,15 m 
 
HU20: 2,43 m - HU17: 2,35 m – HU15: 2,24 m 
 
 
 
God fornøjelse. 


