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§1 – Administrative bestemmelser 
 
1. DDBU's turneringer i pool planlægges af det til enhver tid siddende udvalg i samarbejde med 

turneringsadministrator Jakob Lyng og afvikles fortrinsvis på lørdage, søndage og helligdage.  

2. Sæsonen løber fra 01. august til 31. juni.  

3. De endelige datoplaner for DDBU's turneringer skal offentliggøres senest 30 dage før første 

kamp.  

4. Datoplanen kan løbende ændres, hvis der sker ændringer af datoer for internationale 

turneringer, eller hvis der er øvrige uforudsete forhold, som besværliggør eller umuliggør 

afviklingen af en turnering på en planlagt dato.  

5. DDBU er ansvarlig for afviklingen af poolturneringer og -stævner indenfor rammerne af WPA's, 

EPBF's og DDBU's reglementer.  

6. I tilfælde af internationale ændringer og justeringer af regler kan Pooludvalget bringe 

nærværende turneringsreglement i overensstemmelse hermed. Pooludvalget orienterer 

klubberne om disse ændringer via hjemmesiden.  

7. Registrering af en officiel dansk rekord i alle discipliner foretages af DDBU. En ny rekord eller 

en tangering af en bestående rekord kan registreres i alle kampe, såvel nationale som 

internationale, som overholder gældende regler og distancer, samt at den pågældende turnering 

er udskrevet af eller godkendt af DDBU. Ansvar for meddelelse om en ny rekord/tangering 

påhviler den enkelte spiller/klub.  

8. Forslag fra klubber eller spillere, der ønskes drøftet i Pooludvalget, kan løbende sendes til 

formanden på pool@ddbu.dk  

 

 

§2 – Pooludvalget  
 

1. Pooludvalget er et udvalg under Den Dansk Billard Union (DDBU), som fastlægger rammerne 

omkring poolturneringer, samt vedtage regler gældende for pool i Danmark.  

2. Formanden for Pooludvalget repræsenterer Danmark i international sammenhæng og udtager 

spillere til deltagelse i internationale turneringer.  

3. Pooludvalgets formand vælges på DDBU’s årsmøde, jf. DDBU’s vedtægter af 2021, §7. 

Formanden bestrider samtidig bestyrelsesposten for pool i DDBU.  

4. Formanden nedsætter det antal poster, som skønnes nødvendigt for effektivt at drive udvalget, 

og udarbejder arbejdsbeskrivelser for disse. Formanden udpeger de personer, som skal bestride 

mailto:pool@ddbu.dk
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de respektive poster. Er et udvalgsmedlems arbejdsindsats utilstrækkelig, eller har et 

udvalgsmedlem i øvrigt udvist en utilbørlig adfærd, kan formanden afsætte medlemmet.  

5. Formanden indkalder til udvalgsmøder, i det omfang det skønnes nødvendigt, og udarbejder 

dagsordenen. Pooludvalget skal mindst afholde ét årligt møde.  

6. Afgørelser i udvalget træffes, som udgangspunkt, ved afstemninger med simpelt flertal. I tilfælde 

af stemmelighed og/eller uenighed har formanden sidste ord. I sager, der angår en eller flere af 

udvalgets medlemmer, regnes de pågældende medlemmer som inhabile og kan derfor ikke 

deltage i afstemningen. Formanden beslutter, hvilke sager der skal til afstemning. 

 

§3 – Registrering/spillerlicens  
  
1. Alle deltagere i DDBU's turneringer skal have en spillerlicens. Spillerlicensen fås gennem din 

lokale billardklub 

2. Spillerlicenser udskrives af DDBU.  

 

 

§4 – Klubskifte 
 

1. Der er frit klubskifte både under en sæson og mellem sæsoner.  

2. Ved klubskifte er det spillerens pligt skriftligt at underrette DDBU om dette ved indsendelse af 

licensnummer og udmeldelsesblanket fra den tidligere klub.  

3. Såfremt et medlem melder sig ud af en klub, eller en klub udelukker et medlem, og der er et 

økonomisk mellemværende i form af gebyr for licens, turneringsdeltagelse eller kontingent, er 

det klubbens pligt at oplyse DDBU om dette forhold. Dette skal gøres senest 30 dage efter 

udelukkelsen. Medlemmet kan efterfølgende ikke opnå spillertilladelse (licens) i en anden klub 

under DDBU, før det økonomiske mellemværende er afviklet. Navne og licensnumre på 

udelukkede/udmeldte medlemmer sendes til DDBU. Udelukkelsen er gældende i fem år fra 

udelukkelsestidspunktet, hvorefter det pågældende medlem igen kan ansøge om spillerlicens. Så 

snart det økonomiske mellemværende er afviklet, er det klubbens pligt omgående at informere 

DDBU om dette, så spærringen af pågældende medlem kan ophæves.  
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§5 – Ydelser og tilmelding til turneringer  
 
1. Spilleren/klubben betaler selv sine rejseomkostninger.  

2. Billardlejen betales af den arrangerende klub.  

3. Tilmelding til turneringer sker på www.cuescore.com/ddbu og på NemTilmeld 

4. Der åbnes for tilmelding til den enkelte turnering cirka fire uger før den første spilledag, og der 

lukkes onsdag før den første spilledag.  

5. Tilmeldingsgebyret varierer for de enkelte turneringer. Tilmeldingsgebyret skal betales ved 

tilmelding, og senest inden tilmeldingsfristen udløber. Er tilmeldingsgebyret ikke betalt, anses 

tilmeldingen ikke for godkendt, og spilleren anses ikke for tilmeldt til den pågældende turnering.  

6. Tilmelding til alle turneringer er efter først til mølle-princippet, medmindre andet fremgår af 

datoplanen.  

7. Overholdelse af tilmeldingsfristen er den enkelte spillers ansvar. Såfremt en spiller ikke 

overholder tilmeldingsfristen, accepteres senere tilmelding ikke. Spilleren kan komme på 

venteliste, i tilfælde af sygdom blandt de tilmeldte.   

8. Tilmelding til en turnering er bindende, og turneringsindskuddet tilbagebetales ikke i tilfælde af 

afmelding, afbud eller udeblivelse. Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb betales 

turneringsindskuddet dog tilbage.  

9. Der kan til turneringer være præmietilskud fra DDBU og/eller fra eksterne sponsorer.  

10. Der kan til turneringer være øvrige turneringstilskud fra DDBU.  

 

§6 – Turneringsbestemmelser  
 

1. Distancerne  

 DM* MM AM DPT DPT 
(K.O.) 

DM U19 DM U15 Scotch 
Double 

8-Ball Race til 
8/10 

Race til 
7 

Race til 
6 

Race til 
5 

Race til 
7 

Race til 6 Race til 3 - 

9-Ball Race til 
9/11 

Race til 
8 

Race til 
7 

Race til 
6 

Race til 
8 

Race til 7 Race til 4 Race til 8 

10-Ball Race til 
8/10 

Race til 
7 

Race til 
6 

Race til 
5 

Race til 
7 

Race til 6 - - 

Straight Race til 
125/150 

Race til 
75 

Race til 
60 

Race til 
70 

Race til 
100 

- - - 

*Race i DE/SE (Double Elimination/Single Elimination) 

Alle kampe spilles med skiftevis break.  

I 10-ball spilles der med ”Break-box”.  

I 9-ball spilles der med ”3 point regel” 

http://www.cuescore.com/ddbu
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2. Turneringer, der skal have gyldighed i DDBU, skal være afviklet efter bestemmelserne i dette 

turneringsreglement  

3. Der spilles efter de til en hver tid gældende EPBF turneringsregler.  

4. For at en turnering kan afholdes, kræves det, at der er mindst otte deltagere. Pooludvalget kan i 

særlige tilfælde give dispensation fra dette.  

5. Spilletidspunkter ved turneringer fastsættes før turneringens start, og vil fremgå skemaet og 

match oversigten på turneringsportalen. I løbet af en turnering kan turneringslederen revidere 

og redigere tidspunkterne.  

6. Spillestedet skal være åbent senest 45 minutter før turneringens starttidspunkt.  

7. Mødetidspunktet er fastsat på turneringsindbydelsen. Det er spillerens ansvar at være bekendt 

med mødetidspunktet.  

8. I forbindelse med hver kamp har en spiller fem minutters opvarmning. Spilles der gruppespil, 

har en spiller fem minutters opvarmning i forbindelse med den første kamp, men ingen 

opvarmning ved de følgende kampe. Er en spiller ikke mødt op til kampstart, uanset grunden, 

mister denne retten til opvarmning.  

9. Er en spiller ikke mødt op til kampstar, taber denne trilningen og første sæt. Hvis spilleren endnu 

ikke er klar 5 min. efter kampstart tidspunktet, taber denne endnu et sæt. Hvis spilleren 10 min. 

efter kampstart tidspunktet, stadigvæk ikke er klar taber denne kampen. Hvis dette er på 

vindersiden, kommer han over på tabersiden.  

10. Møder en forsinket spiller ikke op senest ved turneringens sluttidspunkt den pågældende dag, 

anses spilleren for at være udeblevet.  

11. Har en spiller af undskyldelige grunde ikke haft mulighed for at meddele forsinkelse, eller har 

spilleren på grund af force majeure ikke haft mulighed for at møde den pågældende dag efter at 

have meddelt forsinkelse, kan turneringslederen undlade at anse spilleren for at være udeblevet.  

12. Afbud til en turnering skal meddeles turneringslederen tidligst muligt og senest ved kampstart.  

13. Turneringslederen kan træffe bestemmelse om at rykke en kamp, såfremt en eller flere spillere 

er undskyldeligt forsinket.  

14. Accepteres det, at en spiller kommer for sent, kan der ikke efterfølgende nedlægges protest for 

dette.  

15. Bliver en spillers kø før eller under en kamp hændeligt beskadiget, så spilleren ikke kan 

påbegynde/fortsætte kampen, tildeles spilleren 15 minutter til at reparere sin kø. 

Påbegynder/fortsætter spilleren ikke kampen, efter de 15 minutter er gået, bliver spilleren idømt 

ét tabt sæt. Er et sæt i gang, anses denne for at være det første tabte sæt. Påbegynder/fortsætter 

spilleren ikke kampen efter yderligere 5 minutter, dømmes spilleren som taber af kampen.  

16. Under afvikling af turneringskampe må tobaksrygning ikke finde sted i spillelokalet.  
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17. I forbindelse med turneringer er spillere, dommere, markørere og officials underlagt DIF’s 

dopingreglement. Alle er forpligtiget til, på DIF's eller DDBU's foranledning, at lade sig doping- 

og alkoholteste før eller straks efter kampen. Det er ikke tilladt at indtage alkoholholdige drikke 

under turneringer. Dette gælder fra turneringens begyndelse til den enkelte spiller/dommer har 

spillet/dømt sin sidste kamp den pågældende dag. Det er ikke tilladt at spille med større 

alkoholpromille i blodet end laveste promillegrænse for bilkørsel.  

18. Udviser en spiller i forbindelse med en turnering, usportslig optræden eller i øvrigt en så 

utilbørlig optræden, at det kan være til skade for DDBU’s eller spillets renommé, kan spilleren 

straffes efter DDBU’s retningslinjer for dette. Se nærmere her 

19. Fortsætter en spiller med at udvise usportslig eller utilbørlig optræden efter at være blevet tildelt 

en advarsel, diskvalificeres og/eller bortvises spilleren. I særligt grove tilfælde kan en spiller 

diskvalificeres og/eller bortvises uden forudgående advarsel.  

20. En spiller skal til hver en tid følge anvisninger fra turneringsledere, medlemmer af Pooludvalget, 

dommere og andre officials. Følger en spiller ikke disse anvisninger, kan spilleren tildeles en 

advarsel. Fortsætter en spiller adfærden efter at have modtaget en advarsel, kan spilleren 

diskvalificeres og/eller bortvises. I særligt grove tilfælde kan spilleren diskvalificeres og/eller 

bortvises uden forudgående advarsel.  

21. Turneringsledelsen kan til enhver tid sætte shotclock på en kamp. Der skal så vidt muligt gives 

en advarsel først, men det er ikke et krav. Der tillades 35 sek. pr. stød. Dommeren skal efter 25 

sek. gøre spilleren opmærksom på, at der kun er 10 sek. tilbage, det gøres ved at sige ”10 

sekunder”. Efter breaket i 8-ball, 9-ball og 10-ball, får spilleren 60 sekunder til det første stød. I 

8-ball, 9-ball og 10-ball kan hver spiller sige ”extension” én gang pr. sæt. I straight pool er det én 

gang i hver oplægning. Herved får spilleren 25 sek. ekstra til dette stød Hvis spilleren ikke når at 

lave et reglementeret stød inden for tidsgrænsen, dømmes der ”fejl” og turen overgår til 

modstanderen efter reglerne for ”fejl”. Shotclock kan først iværksættes, hvis ikke halvdelen af 

kampens samlede frames er spillet indenfor halvdelen af den samlede kamptid.  

22. Hver spiller har ret til ét toiletbesøg, som maksimalt må tage 5 min. og skal foregå mellem to sæt, 

uanset hvis tur det er til at breake. Den anden spiller skal blive ved bordet under modstandernes 

toiletbesøg, hvis han ikke gør dette, bruger denne også sit toiletbesøg. I Straight Pool kan en 

spiller kun tage sit toiletbesøg imellem racks, hvis det er spilleren der ikke er ved bordet der tager 

sit toiletbesøg, skal denne sørge for at der er en dommer/Turneringsleder til at overvåge bordet, 

ellers har spilleren ingen rettigheder i forhold til protest over det der sker mens denne er væk. 

Ligeledes skal spilleren udvise hensyn og vil kunne blive straffet for usportslig opførsel. Er 

spilleren ikke tilbage inden de 5 min. er gået, taber denne et sæt. I Straight Pool får spilleren en 

https://dendanskebillardunion.dk/wp-content/uploads/Revideret-tu-reglement-2020-2021.pdf
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’’3 fejls’’-straf, dvs. -15 point og skal foretage nyt udlæg. Hvis ikke spilleren er tilbage inden der 

er gået 10 minutter dømmes denne som taber af kampen.  

23. Hvis en forhold indtræffer, som ikke er reguleret af i nærværende reglement eller øvrige 

bestemmelser gældende for pool i DDBU, kan turneringslederen træffe afgørelse på baggrund af 

en konkret hensynsafvejning. Er medlemmer af Pooludvalget tilstede, skal disse rådføres, før 

afgørelsen træffes.  

 

§7 – Turneringslederen  

 

1. Den arrangerende klub står for at udpege mindst én og maksimalt to turneringsledere, som skal 

afvikle turneringen i overensstemmelse med reglement og spilleregler.  

2. Klubben skal meddele den til enhver tid siddende turneringsadministrator (pt. Jakob Lyng), 

senest to uger før turneringens start, hvem der er udpeget som turneringsleder(e).  

3. Har den arrangerende klub ikke mulighed for at stille med en turneringsleder, kan turneringen 

evt. flyttes til et andet sted, eller alternativt aflyses.  

4. Turneringslederen er den øverste myndighed ved spørgsmål om afvikling af den pågældende 

turnering og har ansvaret for at afvikle turneringen inden for rammerne af nærværende 

reglement samt DDBU’s øvrige bestemmelser.  

5. Turneringslederen har blandt andet ansvaret for følgende:  

 Rengøring af borde Rengøring af baller  

 Velkomst af spillere  

 Igangsætning af kampe  

 Revidering, redigering og evt. ændring af spilletider  

 Sikre løbende opdatering af resultater  

 Være tredjepart og træffe afgørelser ved tvister mellem spillere  

 Sikre at reglement og spilleregler bliver overholdt  

 Sikre at materiel er i overensstemmelse med de gældende krav  

 Sikre god og ordentlig afvikling af turneringen  

 Meddele spillere advarsel og diskvalifikation  

 Turneringslederen kan i tvivlstilfælde rådføre sig med medlemmer af Pooludvalget.  

6. Træffer turneringslederen afgørelser, der strider imod nærværende reglement, øvrige 

bestemmelser eller spilleregler, kan medlemmer af Pooludvalget dømme disse ugyldige og træffe 

en ny og endelig afgørelse. I tvivlstilfælde har formanden det endelige ord.  

7. Medlemmer af Pooludvalget kan til hver en tid indtræde som turneringsleder, såfremt 

turneringslederen er fraværende eller har forsømt sit ansvar.  
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§8 – Dommeren  
 
1. Dommeren er i forbindelse med den aktuelle kamp den øverste myndighed, og denne træffer 

enerådigt alle afgørelser i den kamp, denne dømmer.  

2. I tvivlstilfælde kan dommeren rådføre sig med en turneringleder eller en markør.  

3. Dommerens afgørelser kan ikke ankes til overdommer eller turneringsleder. Kun hvis en 

dommer har taget fejl af en regel, kan turneringslederen træde til.  

4. Dommeren skal kontrollere, om materiellet opfylder gældende reglement og om nødvendigt bede 

rette vedkommende om at bringe forholdet i orden.  

5. Dommeren skal til enhver tid være upartisk.  

6. Dommeren skal foretage alle reglementerede meddelelser højt og tydeligt.  

7. I Straight pool skal dommeren, efter hvert rack, samt efter endt serie, annoncerer spillerens navn 

samt det antal points, der er opnået af spilleren. Markøren gentager om nødvendigt scoren.  

8. Dommeren må ikke advare en spiller, hvis denne er ved at begå en fejl.  

9. Det er dommerens opgave at flytte kugler fra fyldte lommer på bordet. Det er spillerens ansvar 

at minde dommeren om denne opgave.  

10. Ved oplægning af ballerne skal dommeren forsøge at lægge ballerne i Magic Rack’et, eller 

trekanten, så tæt som muligt. Det er tilladt for spilleren at tjekke dommerens oplægning. 

Spilleren kan én gang forlange ballerne lagt om. Hvis der ikke er dommer på, kan spilleren altid 

forlange ballerne lagt om, indtil denne er tilfreds.  

11. Såfremt en spiller ønsker at få rengjort en eller flere baller, skal dommeren inden for 

rimelighedens grænser efterkomme dette ønske.  

12. En spiller skal, når denne ikke er ved bordet, sidde på den stol, denne er blevet tildelt. Hvis 

spilleren får brug for at forlade stolen, skal denne først spørge dommeren om tilladelse.  

13. Det er ikke tilladt for en spiller at få råd og vejledning under en kamp. Hvis dommeren skønner, 

at en spiller har overtrådt denne regel, kan spilleren dømmes for usportslig optræden.  

14. Protester skal indgives, før det næste stød tages. Hvis dette ikke sker, kan protesten ikke 

behandles. Hvis protesten ikke kan afgøres af dommeren med henvisning til reglerne, må denne 

tage den til turneringslederen. Kampen er suspenderet, indtil protesten er afgjort.  

15. Dommeren har ret og pligt til at sikre, at ingen foretager sig noget, som efter dennes vurdering 

er usportsligt, forstyrrende eller lignende overfor andre spillere, officials, gæster eller sporten i 

almindelighed. Vurderer dommeren, at en spiller har opført sig usportsligt, kan dommeren 

meddele spilleren en advarsel, tabt sæt eller, i tilstrækkeligt alvorlige tilfælde, tabt kamp. 

Meddeler dommeren tabt kamp på baggrund af denne bestemmelse, skal dommeren meddele 

dette til turneringslederen, som herefter skal diskvalificere spilleren.  
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16. Konstateres det, at dommeren eller markøren har talt forkert, rettes fejlen, og spillet fortsætter.  

17. I spil uden dommer varetager modstanderen alle dommerens forpligtelser, medmindre andet på 

forhånd er aftalt mellem spillerne. Er spillerne uenige om en afgørelse, kan en eller begge af disse 

tilkalde turneringslederen til at afgøre tvisten. Turneringslederen træffer på baggrund af 

spillernes og eventuelt tilskueres udsagn en endelig afgørelse.  

18. Udviser en dommer utilbørlig opførsel, kan turneringslederen bortvise denne.  

19. Turneringslederen kan til hver en tid indtræde som dommer i en kamp, såfremt kampen afvikles 

uden dommer, eller dommeren har forsømt sit ansvar.  

20. Dommeren indberetter resultatet til turneringslederen. Hvis der ikke er dommer på kampen, er 

det vinderen af kampen der har ansvaret for at indberette resultatet.  

 

§9 – Dresscode  
 
1. Der bruges to forskellige dresscodes i danske pool turneringer; 

 
Dresscode A:  

Sorte sko med læder, eller kunstlæder, overdel – Se bilag 1 for specifikation 
Sorte strømper.  
Mørke ”Dress Pants”.  
Kvinder må desuden bruge kjole eller nederdel. Polo eller skjorte med fastgjort logo  
 
Dresscode B:  

Mørke sko – Se bilag 1 for specifikation 
Sorte strømper.  
Mørke bukser.  
Kvinder må desuden bruge kjole eller nederdel. Polo eller skjorte med fastgjort logo  
 

I holdturneringer og Scotch Double skal spillerne have ens polo/skjorte, samt matchende bukser. 

(Ikke nødvendigvis samme mærke, men samme stil og farve.) Er man i tvivl om man overholder 

reglerne kan man spørge formanden for Pooludvalget, fx om en farve er ”mørk”.  

2. De enkelte beklædningsgenstande skal være pæne og af sædvanlig karakter. Turneringslederen 

vurderer, om en beklædningsgenstand lever op til den påkrævede standard.  

3. Såfremt en spiller møder op til kampstart uden at opfylde dresscoden, nægtes spilleren at stille 

til start og erklæres som taber.  

4. Hvis en beklædningsgenstand hændeligt bortkommer eller beskadiges under turneringen, og er 

det ikke muligt at fremskaffe en ny, kan spilleren tildeles dispensation til at spille videre i 

ureglementeret påklædning i den pågældende turnering.  
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5. Har en spiller på grund af særlige personlige forhold ikke mulighed for at bære en reglementeret 

beklædningsgenstand, kan spilleren før turneringens start søge om dispensation. Ansøgning om 

dispensation skal sendes skriftligt til Pooludvalgets formand og være denne i hænde senest syv 

dage før turneringens start. Som udgangspunkt skal der fremvises lægeattest.  

6. DDBU’s officielle spilledragt fastsættes af DDBU’s bestyrelse og/eller Pooludvalget.  

 

§10 – Turneringsformer  
 

§10.1 Dansk Pool Tour (DPT og DPT Standard) 

 
1. En DPT kan afvikles i klubber med mindst fire borde.  

2. Der kan, af praktiske grunde, være bestemt et maksimalt deltagerantal.  

3. Hver enkelt DPT Elite turnering afvikles som udgangspunkt over én weekend. DPT Standard 

afvikles på én dag.  

4. Alle spillere seedes i henhold til ranglisten, på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb.  

5. For at kunne deltage til DPT Standard skal man have under 1550 i rating og må desuden ikke 

have stået i en finale ved et MM de seneste to sæsoner.  

 

§10.2 9-ball Open m/handicap (9-ball Open) 

 
1. En 9-ball Open kan afvikles i klubber med mindst fire borde.  

2. Der kan, af praktiske grunde, være bestemt et maksimalt deltagerantal.  

3. Handicappet for hver enkelt spiller tildeles af DDBU Pool og Turneringslederen.  

4. Hver enkelt turnering afvikles over én weekend.  

5. Alle spillere seedes i henhold til ranglisten, på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb.  

 

§10.3 Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskaber (DM) 

 
1. Der afvikles DM i de samme discipliner som EPBF afvikler EM i.  

2. Der kan, af praktiske grunde, være bestemt et maksimalt deltagerantal.  

3. Afviklingsformen kan variere, og afgøres af Pooludvalget.  

4. Stævner:  

- 14.1 (Straight Pool): Åben for alle, dog evt. begrænset maksimalt antal deltagere  
- 9-ball: Åben for alle, dog evt. begrænset maksimalt antal deltagere.  
- 8-ball: Åben for alle, dog evt. begrænset maksimalt antal deltagere.  
- 10-ball: Åben for alle, dog evt. begrænset maksimalt antal deltagere  
- Scotch Double: Åben for alle, dog evt. begrænset maksimalt antal par 

http://ddbupool.dk/wp-content/uploads/Pool%20rating/Pool-Rating.htm
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5. Medaljetagerne fra DM året i forvejen seedes 1 til 4, såfremt de deltager. Alle andre spillere seedes 

i henhold til reglerne i § 12.  
 

§10.4 Landsmesterskaber i Mesterrækken (MM) 

 
1. Der afvikles MM i de samme discipliner som der afvikles DM i, med undtagelse af Scotch.  

2. Afviklingsformen kan variere, og afgøres af Pooludvalget.  

3. Alle spillere der har under 1650 i rating ved sæsonstart, og som ikke har fået medalje ved DM de 

sidste tre sæsoner kan deltage. Vinder man medalje ved DM kan man spille sæsonen færdig, men 

er derefter låst til eliten for 2 sæsoner. Et DM-guld isolerer spilleren fra M-rækken i tre år.  

4. Hver disciplin afvikles som ét stævne, over én weekend.  

5. Medaljetagerne fra den afholdte disciplin MM året i forvejen seedes 1-4, såfremt de deltager. Alle 

øvrige spillere seedes i henhold til ratingen på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb.  

 

§10.5 Landsmesterskaber i A-rækken (AM) 

 
1. Der afvikles AM i de samme discipliner som der afvikles DM i, med undtagelse af Scotch.  

2. Afviklingsformen kan variere, og afgøres af Pooludvalget.  

3. Alle spillere der har under 1500 i rating ved sæsonstart, og som ikke har fået medalje indenfor 

de seneste tre sæsoner ved MM eller DM kan deltage. DM-guldvindere er som udgangspunkt 

udelukket fra at spille AM.  

4. Hver disciplin afvikles som ét stævne, over én weekend.  

5. Medaljetagere i den afholdte disciplin fra AM året i forvejen seedes 1-4, såfremt de deltager. Alle 

øvrige spillere seedes i henhold til ratingen på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb.  

 

§10.6 Danmarksmesterskabet U19 

 
1. Der afvikles DM U19 i disciplinerne 8-ball, 9-ball og 10-ball.  

2. Afviklingsformen kan variere, og afgøres af Pooludvalget.  

3. Spillere skal fylde 15, 16, 17 eller 18 år, i det kalenderår turneringen afvikles.  

4. Alle spillere seedes i henhold til ranglisten på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb.  

 

§10.7 Danmarksmesterskabet U15 

 
1. Der afvikles DM U15 i disciplinerne 8-ball og 9-ball.  

2. Afviklingsformen kan variere, og afgøres af Pooludvalget.  

3. Spillere skal fylde 10, 11, 12, 13 eller 14 år, i det kalenderår turneringen afvikles.  
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4. Alle spillere seedes i henhold til ranglisten på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb.  

 

10.8 Danmarksmesterskabet i Scotch Double 9-ball (Scotch) 

 
1. DM afvikles med op til 32 tomandshold.  

2. Begge spillere skal have licens i den samme klub.  

3. Afviklingsformen kan variere, og afgøres af Pooludvalget.  

 

§10.9 Danmarksmesterskaber Kvinder (DMK) 

 
1. Der afvikles DM KVINDER i disciplinerne 8-ball, 9-ball og 10-ball.  

2. Afviklingsformen kan variere, og afgøres af Pooludvalget.  

3. Hver disciplin afvikles som ét stævne, over maksimalt én weekend, fortrinsvist på én dag. 

4. Medaljetagerne fra DM året i forvejen seedes 1 til 4, såfremt de er kvalificeret. Alle andre spillere 

seedes i henhold til reglerne i §12. 

 

§11 – Deltagelse ved Danmarksmesterskaber  
 
1. For at kunne deltage ved danmarksmesterskaber kræves det, at man er:  

 dansk statsborger, eller  

 udenlandsk statsborger, som  

1) har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindst to år forud for turneringen, og  

2) ikke har været deltager i mesterskaber i hjemlandet de sidste to år, og  

3) ikke har repræsenteret sit hjemland i et internationalt mesterskab de sidste to år.  

 

§12 – Seedning  
 

§12.1 Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskab (DM)  

 
1. Medaljetagere fra sidste DM seedes forud for alle andre, såfremt de er kvalificeret til 

hovedturneringen.  

2. Herefter seedes ud fra ratingen  

3. Hvis flere spillere står lige, trækkes der lod.  

4. Seedningen er først endelig efter akkreditering til det enkelte stævne. 
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§12.2 Danmarksmesterskabet i Scotch Double, 9-ball 

1. Medaljetagere (identiske hold) fra sidste DM seedes forud for alle andre.  

2. Herefter seedes efter ratingen. Begge spilleres placering lægges sammen, og laveste samlede sum 

seedes øverst, og de resterende placeres efter samme princip. Hvis en deltager ikke er opgjort på 

ratingen, tildeles denne samme placering som den lavest indplacerede deltager.  

3. Hvis flere hold står lige, trækkes der lod.  

4. Seedningen er først endelig efter akkreditering til det enkelte stævne.  

 

§12.3 Landsmesterskaber 
 
1. Medaljetagerne seedes forud alle andre efter sidste års resultat i samme disciplin og række – Alle 

øvrige spillere seedes efter ratingen på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb 

2. Hvis flere spillere står lige, trækkes der lod. 

3. Seedningen er først endelig efter akkreditering til det enkelte stævne.  

 

§12.4 Dansk Pool Tour og 9-ball Open m/handicap 

 
1. Alle spillere seedes efter ratingen på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb.  

2. Hvis flere spillere står lige, trækkes der lod.  

3. Seedningen er endelig ved offentliggørelsen af turneringsplanen, umiddelbart i forlængelse af 

tilmeldingsfristens udløb.  

 

§13 – Præmier  
 
5. Der udbetales pengepræmier til alle DANSK POOL TOUR (Elite og Standard) og DANSK POOL 

TOUR M/HANDICAP.  

6. De nedenstående fordelingsnøgler finder anvendelse, hvor ikke andet er anført.  

 

Deltagere Præmier 
til: 

1. plads 2. plads 3. plads 5. plads 9. plads 17. 
plads 

8-12 4 40,00% 26,00% 17,00%    
13-15 6 34,00% 22,00% 14,00% 8,00%   
16-20 8 29,00% 19,00% 12,00% 7,00%   
21-24 12 24,00% 16,00% 10,00% 6,00% 4,00%  
25-27 15 24,00% 16,00% 9,50% 5,00% 3,00%  
28-40 16 23,00% 15,00% 9,00% 5,00% 3,00%  
41-56 24 20,00% 12,00% 7,00% 4,00% 2,75% 2,00% 
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§14 – Puljeafvikling 
 

Deltagere 6 
mands 

5 
mands 

4 
mands 

Antal 
kampe 

Spillere 
videre 

Enkelt K.O. Seedede 
antal 

Supplerende regler 

8   2 12 4 Semifinaler 2  
9  1 1 16 4 Semifinaler 2  

10  2  20 4 Semifinaler 2  
11 1 1  25 4 Semifinaler 2  
12   3 18 6 Kvartfinaler m/ 

2 W.O. 
3 To bedste 1'ere får Walk 

Over 
13  1 2 22 6 Kvartfinaler m/ 

2 W.O. 
3 To bedste 1'ere får Walk 

Over 
14  2 1 26 6 Kvartfinaler m/ 

2 W.O. 
3 To bedste 1'ere får Walk 

Over 
15  3  30 6 Kvartfinaler m/ 

2 W.O. 
3 To bedste 1'ere får Walk 

Over 
16   4 24 8 Kvartfinaler 4  
17  1 3 28 8 Kvartfinaler 4  
18  2 2 32 8 Kvartfinaler 4  
19  3 1 36 8 Kvartfinaler 4  
20  4  40 8 Kvartfinaler 4  
21  1 4 34 10 1/8-del Finaler 

m/ 6 W.O. 
6 Alle 1'ere + bedste 2'er 

får Walk Over 

22  2 3 38 10 1/8-del Finaler 
m/ 6 W.O. 

6 Alle 1'ere + bedste 2'er 
får Walk Over 

23  3 2 42 10 1/8-del Finaler 
m/ 6 W.O. 

6 Alle 1'ere + bedste 2'er 
får Walk Over 

24  4 1 46 10 1/8-del Finaler 
m/ 6 W.O. 

6 Alle 1'ere + bedste 2'er 
får Walk Over 

25  5  50 10 1/8-del Finaler 
m/ 6 W.O. 

6 Alle 1'ere + bedste 2'er 
får Walk Over 

26  2 4 44 12 1/8-del Finaler 
m/ 4 W.O. 

6 (4 til 
W.O.) 

Fire bedste 1'ere får 
Walk Over 

27  3 3 48 12 1/8-del Finaler 
m/ 4 W.O. 

6 (4 til 
W.O.) 

Fire bedste 1'ere får 
Walk Over 

28  4 2 52 12 1/8-del Finaler 
m/ 4 W.O. 

6 (4 til 
W.O.) 

Fire bedste 1'ere får 
Walk Over 

29  5 1 56 12 1/8-del Finaler 
m/ 4 W.O. 

6 (4 til 
W.O.) 

Fire bedste 1'ere får 
Walk Over 

30  6  60 12 1/8-del Finaler 
m/ 4 W.O. 

6 (4 til 
W.O.) 

Fire bedste 1'ere får 
Walk Over 

31  3 4 54 14 1/8-del Finaler 
m/ 2 W.O. 

7 (2 til 
W.O.) 

To bedste 1'ere får Walk 
Over 

32   8 48 16 1/8-del Finaler 8  
33  1 7 52 16 1/8-del Finaler 8  
34  2 6 56 16 1/8-del Finaler 8  
35  3 5 60 16 1/8-del Finaler 8  
36  4 4 64 16 1/8-del Finaler 8  

 

§15 – Rating og rækkeopdeling  
 

§15.1 DDBU Pool Rating 

1. DDBU’s rating i Pool baserer sig på Glicko 2 rating systemet, der bl.a. bruges i skak. Hvis 

man er favorit, får man færre point for en sejr, end hvis man ikke var favorit. Ligeledes 



  
  

 

17 
   

stiger ens rating, hvis man slår en stærk spiller, og taber man til en svagere spiller, så falder 

ens rating mere i forhold til at tabe til en spiller med tilnærmelsesvis samme rating.  

2. Ratingen baserer sig ikke på, hvilke kampe og i hvilken række der er spillet, men fokuserer 

på modstanderen og vedkommendes rating. Du kan læse mere om Glicko 2 systemet her. 

3. Alle pool spillere inddeles i en række ved sæsonstart, jf. den givne rating. Denne inddeling 

gælder hele sæsonen.  

4. Rækkerne er opdelt på følgende måde:  

 
Elitespillere er alle med;  

a) Rating på 1650 eller mere 

b) Alle spillere der har vundet DM de sidste tre år, inkl. indeværende år 

Mesterrækkespillere er alle med; 

a) Rating mellem 1500 og 1650 

b) Alle spillere der har deltaget i semifinalerne ved et MM de sidste tre år, inkl. 

indeværende år 

A-rækkespillere er alle med;  

a) Rating under 1500 

b) Må ikke have vundet MM eller være DM-medaljetager de sidste tre år, inkl. 

indeværende år 

c) DM vindere er som udgangspunkt udelukket fra AM. 

Følgende spillere må deltage i DPT Standard; 

a) Spillere med en rating under 1550 

b) Og som ikke har stået i en MM finale de sidste 8 MM.  

c) Alle danske mestre gennem tiden må IKKE deltage 

Obs! Man må spille sæsonen færdig i rækken, medmindre man vinder DM – 

Deraf er du udelukket i hh. til ovenstående, fra de to øvrige rækker.  

 

§15.2 Udtagelse til EM og NM samt øvrige internationale turneringer 

 
1. Som udgangspunkt foretages udtagelse til EM gennem DDBU elitebruttotruppen.  

2. Ratingen tæller som udgangspunkt ved udtagelsen op til 8 turneringer. De 4 DM fra sidste sæson, 

plus de DPT der er blevet afholdt i indeværende sæson.  

http://www.glicko.net/research/gdescrip.pdf
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3. Nr. 1 på ranglisten ved fristen fra EPBF for navngiven tilmelding, vil blive tilbudt en plads ved 

EM, i alle 4 discipliner. Herefter foretages udtagelse af yderligere spillere af Pooludvalget i 

samarbejde med landstræneren. 

4. Udover ovenstående, kan der være særskilte krav, i forhold til hver enkelt elitespillers 

udviklingsplan, der skal være opfyldte førend en udtagelse er endelig.  

5. Der udtages endvidere spillere til EM for seniorer og til Nordisk Mesterskab udtages der i 

udgangspunktet både herre- og kvindespillere. En udtagelse til EM Seniorer/NM er ikke ens 

betydende med støtte fra DDBU. Ved tilbud om udtagelse til EM Seniorer/NM orienteres der om, 

hvorvidt man kan forvente støtte fra DDBU.  

6. Udtagelse til EM/VM/EM for seniorer/NM/UEM sker i et samarbejde mellem Pooludvalget og 

landstræneren.  

7. Takker en spiller nej til udtagelse, udtages der som udgangspunkt ikke en ny spiller.  

8. Pooludvalget kan opstille yderligere kriterier for udtagelse og deltagelse end de her nævnte.  

9. Spillere, der har modtaget karantæne, kan i karantæneperioden ikke blive udtaget til 

internationale turneringer.  

 

§16 – Reklame på spillerdragt  
 
1. Det er klubbernes ansvar at tilse, at reklamer på deres spilleres spilledragter og andre synlige 

reklamer i klubbens lokaler er i overensstemmelse med god etik. Klubberne godkender selv 

indgåede sponsoraftaler.  

2. Reklamer på spilledragter må ikke omfatte opfordringer til at indtage alkohol og tobak.  

3. DDBU skal ikke godkende sponsoraftaler.  

4. En spiller kan have forskellige sponsorlogoer.  

5. I forbindelse med ovenstående gøres der opmærksom på, at der kan være undtagelser, idet der 

kan fremkomme bestemmelser i forbindelse med internationale stævner samt ved TV-

transmission fra stævner i Danmark.  

6. DDBU kan pålægge deltagere i en DDBU-turnering at spille med logo for en DDBU-sponsor.  

7. En spiller kan indgå individuelle sponsorkontrakter, der skal administreres og godkendes af 

spillerens klub.  

8. Iagttager klubben ikke sit ansvar for overholdelse af stk. 1 og 2, kan klubben af DDBU’s bestyrelse 

udelukkes for turneringsdeltagelse i alle discipliner i op til to på hinanden følgende sæsoner. 

Inden indgåelse af en sponsoraftale kan klubben kontakte DDBU’s sekretariat for udtalelse.  
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§17 – Protester  
 
1. Et hold eller en spiller kan nedlægge protest, såfremt man mener, at gældende reglement er 

overtrådt.  

2. Protest nedlægges ved, at man straks ved begivenhedens indtræden eller straks efter, at man er 

blevet bekendt med begivenheden, orienterer dommeren eller turneringslederen.  

3. Kampen spilles til ende under protest, og dette påføres spilleskemaet, hvis et sådant benyttes, 

eller andet dokument, der herefter underskrives af spilleren og turneringslederen.  

4. Spilleskemaet og en skriftlig beskrivelse af hændelsesforløbet skal af turneringslederen afsendes 

til Pooludvalget senest én hverdag efter hændelsen. Samtidig sendes en kopi af sagens agter til 

den part, der protesteres imod.  

5. En konkret afgørelse om afvikling af turneringer behandles i maksimal to instanser. Første 

instans er Pooludvalget. Pooludvalget skal senest fire dage efter modtagelse af protesten 

fremsende en afgørelse til de involverede parter. Anden instans er DDBU’s Sports- og 

Appeludvalg. Pooludvalgets afgørelse kan indbringes for DDBU’s Sports- og Appeludvalget 

senest to dage efter afgørelsen er kommet frem til de involverede parter. Sports- og 

Appeludvalget vil inden for syv dage fremsende en endelig afgørelse til de involverede parter. 

Sports- og Appeludvalgets afgørelse er endelig.  

6. Protester kan kun behandles af uvildige personer. I grænsetilfælde kan et flertal i DDBU's 

bestyrelse erklære vedkommende for inhabil.  

 

§18 – Sanktioner  
 
1. Dommeren har kompetencen til at meddele advarsel, tabt sæt og tabt kamp inden for den kamp, 

denne dømmer.  

2. Turneringslederen har kompetencen til at meddele advarsel, tabt sæt, tabt kamp og 

diskvalifikation.  

3. Pooludvalget har kompetencen til at meddele karantæne og bøde.  

4. Diskvalifikation har den virkning, at spilleren udelukkes fra deltagelse i den pågældende 

turnering.  

5. Diskvalificeres en spiller, mister denne retten til opnåede præmiepenge og ranglistepoint i den 

pågældende turnering, medmindre det over for Pooludvalget godtgøres, at diskvalifikationen 

skyldtes dennes sygdom, sygdom i nærmeste familie eller force majeure. Som udgangspunkt skal 

der fremvises lægeattest ved dennes sygdom. En lægeattest skal fremvises for Pooludvalget 

senest fem hverdage efter turneringens sluttidspunkt.  
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6. For at bevare retten til opnåede ranglistepoint kræves, at spilleren har færdigspillet mindst én 

kamp i turneringen.  

7. Meddeler turneringslederen en spiller en advarsel eller diskvalifikation, skal turneringslederen 

senest én dag efter turneringen skriftligt meddele dette til Pooludvalget sammen med 

begrundelsen herfor.  

8. Er en spiller blevet diskvalificeret i to på hinanden følgende turneringer, idømmes spilleren 

karantæne.  

9. Er en spiller inden for ét år blevet diskvalificeret tre gange, idømmes spilleren karantæne.  

10. Er en spiller blevet diskvalificeret for overtrædelse af DIF’s dopingreglement eller på baggrund 

af indtagelse af alkohol, idømmes spilleren karantæne.  

11. Har en spiller, enten under eller i forbindelse med en international turnering, udvist en utilbørlig 

opførsel, hvor denne har repræsenteret DDBU, kan Pooludvalget give spilleren karantæne for 

deltagelse i internationale pool turneringer.  

12. Har en spiller godtgjort over for Pooludvalget, at en diskvalifikation skyldtes dennes sygdom, 

sygdom i nærmeste familie eller force majeure, kan Pooludvalget træffe bestemmelse om ikke at 

lægge diskvalifikationen til grund for en karantæne.  

13. Overtræder en spiller en bestemmelse gældende for pool i DDBU, kan Pooludvalget træffe 

afgørelse om karantæne.  

14. Karantæne har den virkning, at spilleren udelukkes fra deltagelse i alle pool turneringer under 

DDBU i karantænens periode.  

15. Karantænens længde fastsættes af Pooludvalget og kan gives på ubestemt tid. Karantæne på tid 

fastsættes i et antal dage, måneder, år eller turneringer.  

16. Før Pooludvalget træffer afgørelse om karantæne af en spiller, skal spilleren partshøres. Spilleren 

har syv dage, fra partshøringen er afsendt, til at besvare denne. Karantænen er gældende fra det 

tidligste tidspunkt, hvor spilleren er blevet udelukket fra deltagelse i turneringer.  

17. Træffer Pooludvalget afgørelse om at behandle en sag om karantæne af en spiller, kan spilleren 

suspenderes fra deltagelse i pool turneringer under DDBU, indtil Pooludvalget har truffet 

afgørelse om karantæne.  

18. En afgørelse om karantæne truffet af Pooludvalget skal offentliggøres på www.ddbu.dk/pool  

sammen med begrundelsen herfor samt partshøringen.  

19. I særligt grove tilfælde kan Pooludvalget træffe bestemmelse om bøde, jf. DDBU’s bøderegulativ. 

Pooludvalget fastlægger i praksis, hvad der anses for særligt grove tilfælde.  

 

 

 

http://www.ddbu.dk/pool
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§19 – Ikrafttræden, ændringer og øvrigt  
 
1. Reglementet træder i kraft den 15. august 2021  

2. Reglementet finder anvendelse på www.ddbu.dk/pool  

3. Pooludvalget kan ændre reglementet med ikrafttræden ved offentliggørelsen.  

4. Offentliggørelse af reglementsændringer sker på www.ddbu.dk/pool   

5. Ved ændringer i reglementet offentliggøres det nye reglement i dets fulde længde.  

6. Ændringer i reglementet kan ikke ske under en turnering, men tidligst dagen efter turneringen 

er slut.  

7. Ved fortolkningstvivl af nærværende reglement har Pooludvalget kompetencen til at fortolke 

bestemmelserne. Dette skal ske i lyset af DDBU’s øvrige reglement samt DIF’s, EPBF’s og WPA’s 

reglementer og retningslinjer.  

8. Er et forhold ikke reguleret af nærværende reglement eller øvrige bestemmelser gældende for 

pool i DDBU, eller fører en bestemmelse til et uhensigtsmæssigt resultat, kan Pooludvalget træffe 

afgørelse på baggrund af en konkret hensynsafvejning.  

9. Ved fortolkningstvivl af spilleregler har Pooludvalget kompetencen til at fortolke 

bestemmelserne. Dette skal ske i lyset af EPBF’s og WPA’s officielle spilleregler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddbu.dk/pool
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Bilag 1 – Oversigt over turneringsgodkendt fodtøj 
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Appendix – Shotclock Handout  
 

Som shotclock-ansvarlig er din fremmeste opgave at sikre, at du taler tydeligt og klart! Spilleren har 

stor tillid til, at du gør vedkommende opmærksom ud fra nedenstående reglement 

 

 Shotclock kan iværksættes, hvis ikke halvdelen af kampens samlede frames er spillet indenfor 

halvdelen af den samlede kamptid 

 Efter breaket i 8-, 9- og 10-ball har spilleren 60 sekunder til første stød. 

 Herefter må hvert stød må max. tage 35 sekunder.  

 Spilleren skal efter 25 sekunder gøres opmærksom på, at der er 10 sekunder igen – Sig her 

’’10 sekunder’’ klart og tydeligt!  

 Uret sættes i gang når ALLE baller ligger helt stille – også ball’er der spinner.  

 Et stød er foretaget, når duppen rammer ball’en. 

 I 8-, 9- og 10-ball kan spilleren sige extension én gang pr. sæt og i Straight Pool er det én gang 

i hver oplægning – Herved får spilleren ekstra 25 sekunder til dette stød. Der gøres stadig 

opmærksom ved 10 sekunder igen 

 Har spilleren ikke udført et reglementeret stød indenfor tidsgrænsen dømmes der ’’fejl’’ og 

turen overgår til modstanderen med ball i hånd.  

 Man er IKKE dommer for selve kampen – Kun shotclock! Er der brug for en dommer tilkaldes 

turneringslederen, hvis ikke der er en dommer til stede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


