Turneringen 2018-2019
Retningslinjer for tilrettelæggelse af turneringen for
Håndboldligaerne, 1. Division og de landsdækkende
runder i Landspokalturneringen.
Generelt
Udvalget for Professionel Håndbold bemyndiger administrationen til at varetage
nedenstående retningslinjer. Udvalget for Professionel Håndbold holdes løbende
orienteret om gruppens arbejde og beslutninger.
Planlægning af de af DHF udskrevne turneringer for Ligaerne, 1. Division og
landsdækkende runder i Landspokalturneringen skal ske i overensstemmelse
med bestemmelserne i Ligareglementet og Propositionerne for
Landspokalturneringen.
Med hensyn til antal hold i rækkerne og med hensyn til turneringens afvikling
henvises til Ligareglementets afsnit 12.
Med hensyn til afvikling af de landsdækkende runder i Landspokalturneringen
henvises til pokalturneringens Propositioner § 3.
EHF udarbejder terminsoversigt for internationale terminer og terminer for de
forskellige landsholds aktiviteter besluttes i DHF senest 1. januar, med mindre
andet aftales.
Under arbejdet skal forpligtelserne i TV-aftalen iagttages.
Turneringsplan og tilrettelæggelse af afviklingen af Håndbold Ligaerne, 1. Division
og landsdækkende runder i Landspokalturneringerne sker i henhold til følgende
rammer:
Planlægningsproces:
a)
1) Terminsplan og retningslinjer udarbejdes i samarbejde med den TV
station som er vores samarbejdspartner og sendes i høring hos
Udvalget for Professionel håndbold inden udgangen af 1. kvartal.
2) Senest når deltagerne i CL er kendt, udsendes foreløbig
turneringskalender baseret på TV’s prioritering af overordnede TV
kampe samt placeringsnummer i forhold til indeværende sæson.
3) Hurtigst muligt efter afslutning på Liga og 1. Division udsendes
detaljeret arbejdsturneringsplan i henhold til de vedtagne principper
med frist for klubbernes fastlæggelse af tidspunkterne.

4) Foreningerne modtager en arbejdsturneringsplan til brug for påsætning
af dag og tidspunkt inden for tidsrammen kl. 18.30 – 21.00 (hverdage),
samt kl. 13.00-19.30 (weekend og helligdage).
5) Foreningerne kan ikke selv disponere over kampene (vende
kampene).

b) Beslutning om flytning af kampe fra fastlagt tidspunkt efter offentliggørelse
af detaljeret turneringsplan kan alene ske under hensyn til forpligtelserne i
forhold til klubbernes deltagelse i internationale turneringer samt
forpligtelserne i henhold til TV -aftalen.

c) Ved valg af kampe til en TV-transmission skal kampene som
udgangspunkt vises inden for den runde, hvor de er placeret. Flytning til
den nærmest forud liggende midtuge vil dog kunne accepteres, hvis
afvikling af andre kampe ikke vil være påvirket heraf.

d) Turneringen skal tilrettelægges i hele runder med deltagelse af samtlige
hold i Håndbold Ligaerne, således at alle hold i rækken har spillet lige
mange kampe efter hver mandag aften. Klubberne i Ligaerne kan dog i
løbet af sæson afvige fra helrundeprincippet, når dette er nødvendigt
grundet EC-deltagelse m.v. Klubberne skal dog have afviklet alle
udestående kampe senest med afslutningen af runde 22.
Helrundeprincippet må ikke fraviges i runderne.
1. Divisionerne er principielt ligeledes omfattet af helrunde princippet, idet
der dog må være en maksimal afvigelse herfra på +/- 1 kamp efter hver
runde. Dog skal 1. divisionerne have afviklet alle udestående kampe
senest med afslutningen af runde 22. Helrundeprincippet må ikke fraviges
i runderne 23-26

e) Holdene spiller skiftevis på hjemmebane og udebane, såfremt det er
matematisk muligt.

f) Kampe i de europæiske turneringer har forrang for tidsmæssig placering
af kampe i den
Landspokalturnering).
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g) Kampe i LP-turneringens slutrunder, skal fremover afvikles på de fastsatte
terminer herfor.

Desuden gælder følgende rammer for den tidsmæssige placering
af kampene:
h) Ved den tidsmæssige placering af de enkelte kampe i runderne, skal der ud
fra hensynet om en fair og ens behandling af alle, opretholdes 2 dage (ikke
døgn) mellem hver kamp. Hvis der er enighed herom, kan kampene
placeres med kortere interval hvorefter:
1) Midtuge runder (defineret som tirsdag-torsdag), hvor der i den
efterfølgende weekend er placeret en spillerunde, kan placeres
tirsdag-torsdag uden modstander accept. Placering er dog under
forbehold for modstandernes rettigheder i henhold til afsnit d) samt
forpligtelserne overfor TV-partnerne. Der kan ikke placeres kampe på
hverdage i ugen efter afslutningen af et VM- eller EM (A-mesterskab)
med mindre dette gensidigt aftales i det enkelte tilfælde.

2) Weekendrunder (defineret som fredag-mandag), hvor der er placeret
en turneringsrunde i den foregående midtuge. Placering er dog under
forbehold for modstandernes rettigheder i henhold til afsnit c) og d)
samt forpligtelserne overfor TV2. Kampe kan dog ikke placeres på
mandage, hvor DHF i samme uge har planlagt en midtuge runde.
3) For 1. Division gælder dog, at placering af kampe på hverdage
(mandag til fredag) forudsætter skriftlig modstanderaccept.
4) Evt. udsatte kampe i Liga og 1. Division skal placeres på første ledige
plads i turneringskalenderen.
5) Hvor et af holdene skal deltage i en EC-turnering gælder som et
udgangspunkt:
• EC kamp i weekend – kamp flyttes til forudgående onsdag/midtuge.
• EC kamp på hverdage – kamp flyttes til følgende weekend.
• Rejsedage medregnes som kampdage jf. punkt h).
6) Første spillerunde i grundspillet kan ikke flyttes. Undtagelse herfra
gælder alene for kampe som berøres af Litra c) og f).
Sidste spillerunde i grundspillet i henholdsvis Liga og 1. Division skal
afvikles på samme tidspunkt (række for række).
7) Udvalget for Professionel Håndbold fastsætter tidspunktet for afvikling
af kampe i slutspillet.
Alle kampe i minimum runde 6 i puljespillet, skal afvikles samtidig.
Udvalget for Professionel Håndbold kan med 2 dages varsel ændre
spilletidspunktet med henblik på en TV-transmission. I slutspillet er
bestemmelserne i TV-aftalen om valg af TV-kampe, suspenderet.
i) De af Udvalget for Professionel Håndbold vedtagne principper for
planlægning og tilrettelæggelse af turneringerne formuleres skriftligt og
meddeles alle deltagende hold.
Afgørelser truffet om planlægning af og den tidsmæssige placering af kampe
kan ikke appelleres – jf. også Ligareglementet (§ 102, stk. 1.)
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