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Dette reglement er udarbejdet af Fællesudvalget for Pointgivende Ungdomsholdturnering i samarbejde med Badminton
Danmarks Lovudvalg. Sidst tilrettet 1-10-2014
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Afsnit A Formål og Definitioner
§1

Formål
Formålet med pointgivende ungdomsholdturnering er at styrke holdturneringen for ungdomsspillere i alle
badmintonspillende klubber, samt styrke udbuddet af holdturnering på alle niveauer på tværs af
Badminton Danmarks kredse.

§2

Definitioner
Række:
Puljer:
Holdmatch:
Kamp:

En række defineres ved en årgang, et niveau og en holdtype.
En pulje defineres ved at den er en del af en række. Der kan være flere puljer i en
række. En pulje er en samling af hold der spiller holdmatcher i holdturneringen
En Holdmatch eller blot Match består af en række kampe, som fører til et slutresultat
mellem 2 klubbers hold. I daglig tale også kaldet en holdkamp.
En single eller double i holdmatchen. Vinderen af kampen øger sit holds score med +1.

Afsnit B Administration
§3

Kredsadministrator
Holdturneringen administreres af kredsens holdturneringsadministrator, som har ansvaret for at
arrangere og afvikle holdturneringen efter dette reglement. Administrator giver også generelle
dispensationer. Alle dispensationer gives skriftlig fx på e-mail. Administrator kan også tage initiativ til
samarbejde med nabokredse og/eller landsdele.

§4

Udvalg og opgaver
Kredsens ungdomsudvalg vejleder klubberne om forståelsen af bestemmelserne i dette reglement og
vælger hvilke holdtyper/aldersgrupper der skal udbydes i kredsen.
Fællesudvalg for ungdomsholdturnering (hver kreds repræsenterer med et medlem som også kan være
kredsadministratoren) giver diverse dispensationer. Fællesudvalget kan beslutte sanktioner overfor
klubberne i henhold til dette reglement og kan efter egen drift tage sager op. Jf. § 26. Fællesudvalget
afgør protester vedr. ungdomsholdturneringen dækket af dette reglement. Fællesudvalget har som fokus
at forbedre holdturneringen og ensarte administrationen.

§5
Stk. 1

Matchprogram
Der sendes indbydelse til pointgivende ungdomsholdturnering til alle klubber i den pågældende kreds
tidligst i uge 23. De i indbydelsen anførte frister skal overholdes. Klubbens hold tilmeldes via
BadmintonPeople eller anden skriftlig kommunikation hvis angivet i invitationen.
Matchprogrammet fastsættes af administrator. Ved udarbejdelse af matchprogrammer tilstræbes en
ligelig fordeling mellem hjemme- og udematcher. Dog vil halkapacitet og turneringsform (jf. § 8) i de
angivende spillerunder have højeste prioritet. Matchprogrammerne offentliggøres så tidligt som muligt
for de enkelte klubber
Spillerunderne følger primært de af sæsonplanlægningen fastsatte uger: 40, 43, 46, 49, 2, 5, 8, 10, 12.
Det tilstræbes at matcher i Badminton Danmarks regi spilles om søndagen.
Matcherne skal placeres i perioden 01-09 til 30-04. Perioden er vejledende og kan afkortes lokalt. Dog
kan perioden ikke overskride disse datoer.
Klubberne skal på opfordring fra kredsadministrator indberette spilletider på alle hjemmematcher via
BadmintonPeople. Dato for en holdmatch må ved indberetning flyttes +/- 14 dage i forhold til
rundedagen. Matchprogrammet udsendes til samtlige deltagende klubber, så snart det er færdigt.
Klubberne har herefter 8 dage til at gøre indsigelse overfor modstanderne såfremt spilletiderne ikke kan
accepteres af klubben.
Såfremt kredsadministrator ikke har modtaget ændringer i løbet af 14 dage efter offentliggørelsen af
matchprogrammet er det det udsendte matchprogram der er gældende.
Spilletiderne skal så vidt muligt holdes inden for de fastsatte terminer. Hvis særlige forhold - så som
problemer med leje af hal – gør sig gældende, kan en match afvikles udenfor den fastsatte termin.

Stk. 2

Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
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Stk. 6
Stk. 7

Matcherne skal normalt spilles i weekenderne – primært om søndagen. Matcherne skal starte mellem 09
og 17, med mindre andet er aftalt mellem klubberne.
I rækker med slutspil skal der samtidig med indberetning af spilletidspunkter for grundspillet fremsendes
spilledatoer og tidspunkt for slutspillet til kredsadministrator på email. Umiddelbart efter sidste runde i
grundspillet offentliggøres et matchprogram for slutspillet med de tider som er meldt ind ved
grundspillets planlægning. Såfremt en udebaneklub – under henvisning til § 5 stk. 5 – ikke kan
acceptere det fastsatte spilletidspunkt, skal klubben tage kontakt til hjemmebaneklubben og sammen
skal de 2 klubber forsøge at finde et spilletidspunkt, som begge klubber kan acceptere. Hvis dette ikke
lader sig gøre involveres kredsadministrator, som via indblik i sagens akter (korrespondance) afgør
hvornår matchen skal spilles.
Såfremt kredsadministrator ikke har modtaget ændringer senest 8 dage efter offentliggørelsen af
matchprogram for slutspil, vil programmet være gældende.

§6

Økonomi
For deltagelse i holdturneringen betaler hvert hold et indskud, der hvert år fastsættes af kredsens egen
bestyrelse (se kredsens hjemmeside og indbydelse). Det anbefales at indskud ligger på ca. kr. 100,- pr.
deltager i en holdopstilling (3 piger + 4 drenge = kr. 700,-). Kredsen fakturer klubberne.

§7

Reglementets gyldighed
Reglement for pointgivende ungdomsholdturnering kan ændres ved kvalificeret flertal (2/3) i
fællesudvalget samt lovudvalgets samtykke. Reglementet kan desuden ændres på Badminton
Danmarks Hovedbestyrelse ved almindeligt flertal.

Afsnit C Holdturneringsstruktur
§8

Turneringsform
Turneringen er styrkemæssigt opdelt i rækker. Inden for disse opdeles i puljer. En række kan afvikles i
følgende turneringsformer efter hensyntagen til geografisk placering af de deltagende klubber og antallet
af tilmeldinger:
·
Stævnerunder, hvor 3-4 hold mødes.
·
Puljeturnering med eller uden slutspil (enkelt eller dobbelt)
Eksempler på rundeskemaer findes i Appendiks A
Puljestørrelser på 4-8 hold foretrækkes.
I tilfælde af mange tilmeldinger kan en række opdeles i flere puljer evt. efter niveau.
Der kan laves puljer med grundspil og slutspil.

Afsnit D Deltagere og hold
§9

Holdtyper og spillerantal
Holdturneringen kan udbydes i følgende holdstørrelser og variationer:
·
4+3 (4 drenge og 3 piger, 9 kampe, 2 MD, 2 DS, 2 HS, 1 DD og 2 HD)
Samme spiller skal spille 2 kampe i hver holdmatch. Drenge spiller alle HD samt en HS eller
MD. Pigerne spiller hhv. DS+MD, DS+DD, DD+MD. Der stilles op i styrkeorden i HS, DS, MD
og HD
·

4+2 (4-8 drenge og 2-4 piger, 8 kampe, 1 MD, 1 DS, 3 HS, 1 DD, 2 HD)
Samme spiller skal spille 1-2 kampe i hver holdmatch. En double og/eller en single/mix. Der
stilles op i styrkeorden i HS og HD (bedste par spiller 1. HD, men det er ikke nødvendigvis de 2
bedste spillere i 1. HD). Piger kan kun spille på pigeplacer og drenge kan kun spille på
drengepladser i de enkelte kategorier. Kredsen kan vælge at udbyde rækken med eller uden
Golden set i tilfælde af uafgjort. Golden set skal spilles i MD men med fri opstilling.
Variationer se Appendiks B
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·

§ 10

4 spillere (4-8 drenge/piger, 6 kampe, 4 singler og 2 doubler)
Samme spiller må spille 1 single og/eller en double i hver holdmatch. Der stilles op i
styrkeorden i single og double (bedste par spiller 1. double, men det er ikke nødvendigvis de 2
bedste spillere i 1. double). Kredsen kan vælge at udbyde rækken med eller uden Golde set i
tilfælde af uafgjort. Golden set spilles som double og det skal være en ny konstellation i forhold
til opstillingen i den ordinære holdmatch.
Variationer se Appendiks B

Holdsammensætning
Nedenstående pointskala (tabel 1) benyttes til sammensætning af hold i forhold til aldersgruppe og
klassifikation af de enkelte spillere
Klassifikation D-række C-række B-række A-række M-række E-række
1 juli
U9 piger
1
U11 piger
2
5
8
11
U13 piger
5
8
11
14
17
21
U15 piger
8
11
14
17
20
24
U17 piger
13
17
20
23
27
U19 piger
16
20
23
27
U9 drenge
2
U11 drenge
5
8
11
14
U13 drenge
8
11
14
17
20
24
U15 drenge
11
15
18
21
24
28
U17 drenge
18
22
25
28
32
U19 drenge
21
25
28
32
Tabel 1
Et hold tilmeldes efter nedenstående pointskala, således at summen af spillernes point i tabel 1
overholder grænserne i tabel 2. Dvs. at der ved tilmelding af hold skal tilmeldes med navngivne spillere
som overholder nedenstående pointgrænse for det pågældende hold. Holdtypen 4+3 har ingen øvre
pointgrænse og udbydes også kun i et niveau.
Klassifikation
Holdtype: Bedste Næstbedste Holdtype: Bedste Bedste
1 juli
4 spillere spiller
spiller
4 + 2 hold Pige
Dreng
I alt
Max.
Max.
I alt
Max.
Max.
U9 hold
11
5
2
U11 D hold
23
8
5
U11 C hold
32
11
8
U11 B hold
44
14
11
60
11
14
U11 A hold
56
17
14
78
11
14
U13 D hold
35
11
8
U13 C hold
44
14
11
U13 B hold
56
17
14
78
14
17
U13 A hold
68
20
17
96
17
20
U13 M hold
80
24
20
114
21
24
U15 D hold
48
15
12
U15 C hold
60
18
15
U15 B hold
72
21
18
100
17
21
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U15 A hold
U15 M hold
U17/U19 C hold
U17/U19 B hold
U17/U19 A hold
U17/U19 M hold
Tabel 2

84
96
76
88
100
112

24
28
22
25
28
32

21
24
20
23
26
29

118
136

20
24

24
28

122
140
160

20
23
27

25
28
32

Hold som anvender flere end det mindst mulige antal spillere, skal ved pointudregningen tælle de bedste
spillere på holdet således:
· at de 4 bedste spillere tæller på holdtypen 4 spillere
· de 2 bedste piger og 4 bedste drenge tæller på 4 + 2 hold
· En spiller kan højest spille én række højere end holdets niveau, fx kan der være en A
drengespiller på et B hold, men der kan ikke være en mesterrækkedreng på et B hold uanset
holdets pointtal. I denne sammenhæng tæller piger en række lavere i U11 – U15 og to rækker
lavere i U17/U19. Fx kan der være en U13 A pige spille på et U13 C hold for 4 spillere.
· Et holds placering kan ændres, hvis kredsen/landsdelen vurderer, at reglen om ”Bedste spiller”
og/eller ”Næstbedste spiller” bringer holdet i en pulje, hvor det ikke sportsligt hører hjemme
· Kredsen/landsdelen kan give dispensation til en U17C spiller til at tælle med et pointtal, som
svarer til en U15 spiller, hvis spilleren er rykket fra U15D til U17C uden at opnå point nok til
oprykning
· Kredsen/landsdelen kan give dispensation til en U19B spiller til at tælle med et pointtal, som
svarer til en U17 spiller, hvis spilleren er rykket fra U17C til U19B uden at opnå point nok til
oprykning
§ 11

Aldersgrupper
Holdturneringen kan udbydes i følgende aldersgrupper og niveauer:
4 spillere (samt variationer)
Niveau E M A B
U09
U11
x x
U13
x
x x
U15
x
x x
U17-19
x
x x
4 + 2 (samt variationer)
Niveau E M A
U09
U11
x
U13
x
x
U15
x
x
U17-19
x
x

B

C
x
x
x
x

C

D
x
x
x
x

D

x
x
x
x
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4+3
Niveau
U09
U11
U13
U15
U17

E

M

A

B

C

D

x
x
x
x

Ved holdsammensætning af flere aldersgrupper gælder der følgende regler:
·
U9 spillere, som har opnået point til at spille i U11 rækken, kan ikke spille på U9 hold
(sæsonstart)
·
Der kan deltage en yngre spiller på alle holdtyper end ens alder berettiger til, således at fx U13
spillere kan deltage på et U15 hold, men U13 spillere kan dog ikke spille på et U17 hold.
·
I holdtypen 4 spillere kan klubber, som ikke kan stille hold med ovenstående præmisser, søge
om dispensation om brug af flere yngre spillere
·
I holdtypen 4 spillere C- og D-rækken er det tilladt at bruge én ældre spiller i hver holdkamp. På
U17/U19 hold kan kun deltage U17 og U19 spillere (og 1 U15 spiller)
·
På 4 + 2 og 4 + 3 hold kan der ikke deltage ældre spillere end den holdtype, som man spiller på
·
Spillere tæller med eget pointtal uanset hvilken aldersgruppe, de deltager i
Ovenstående dispensationer og regler gælder ikke DM for hold. Se fx reglement for DM for
ungdomshold.
§ 12
Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5

§ 13

Holdfællesskaber
Ud over klubber som juridisk er medlem af kreds og Badminton Danmark er holdturneringen åben for
holdfællesskaber efter de i stk. 2 fastsatte regler.
Et holdfællesskab skal anmeldes til den pågældende kreds hvor fællesholdet deltager i holdturnering.
Ved anmeldelsen skal det fremgå hvilke moderklubber der hæfter personligt, direkte og ubegrænset for
enhver forpligtelse som holdfællesskabet måtte påtage sig. Anmeldelsen skal indeholde:
A. Navnene på de deltagende klubber (moderklubber)
B. Hvilket navn Fællesholdet ønsker at anvende
C. Navn på den ansvarlige leder for samarbejdet
Såfremt moderklubberne ønsker at indstille samarbejdet skal dette meddeles kredsen senest den 1.
maj.
Spillere, der ønsker at repræsentere et hold under et holdfællesskab, skal være medlem af én af
holdfællesskabets moderklubber og i øvrigt opfylde kravene til holdets spillere iht. dette reglement.
Holdfællesskabets hold og moderklubbernes hold betragtes som værende samme klub, med følgende
modifikationer:
A. Et hold, der repræsenterer én af moderklubberne kan deltage i samme række, men
ikke i samme pulje.
B. Moderklubbernes hold kan deltage i samme pulje.
Flere hold fra samme klub
I holdturneringen kan deltage flere hold fra hver klub. I hver årgang nummereres klubbens hold således
at der er et 1. hold, 2. hold, 3. hold osv. 1. holdet vil altid være 4+3 hold hvis klubben har et sådan.
Dernæst er det hold der spiller i den række der står længst nede og længst til højre i tabel 2 og så
fremdeles gældende for alle hold. Fx vil en klub med et 3+4 hold i U15, et 4+2 i U15 A og 4 spillere i U15
A have holdene rangeret således:
1. holdet er 4+3, 2. holdet er 4+2 og 4. holdet er 4-spillere.
Skulle 2 hold fra samme klub komme i samme pulje skal disse 2 hold mødes i første runde – uanset
førnævnte turneringsformer og rundeskema.
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§ 14

Spillere
En spiller kan være medlem af flere klubber, men kan kun spille for én klub i ungdomsholdturneringen
under Badminton Danmark og Kredse. En spiller må gerne spille holdturnering for en anden klub i DGIregi. For spillere på 4+3 hold gælder yderligere, at man skal spille individuelle turneringer for samme
klub, som man spiller holdturnering for hvis man skal deltage i DM for ungdomshold.

§ 15

Klubskifte
Vedr. klubskifte er det til enhver tid Badminton Danmarks reglement for klubskifte der er gældende.

Afsnit E Afvikling af turneringen
§ 16
Stk. 1
Stk 2.

§ 17
Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3
Stk. 4

§ 18
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3

§ 19
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4

Flytning af matchtidspunkt
En holdmatch kan rykkes frem til et tidligere tidspunkt i sæsonen, såfremt klubberne er enige herom. Det
nye spilletidspunkt skal skriftligt eller pr. e-mail af hjemmeholdet meddeles kredsadministrator – senest
24 timer før nyt tidspunkt for holdmatchen.
E holdmatch kan ikke udsættes ud over det i matchprogrammet anførte tidspunkt, med mindre specielle
forhold gør sig gældende. En ungdomsspillers andre aktiviteter kan ikke begrunde krav om udsættelse
af en ungdomsmatch. En udsættelse kræver skriftlig (pr. email) dispensation fra kredsadministrator.
Trækning af hold/udeblivelse
Ved trækning af hold efter accept af puljeinddeling og indberetning af spilletider idømmes en bod på kr.
500,- pr hold der trækkes.
Et hold betragtes som udeblevet, hvis der ikke er meldt afbud senest 48 timer før det programsatte
tidspunkt. Udebliver/melder et hold afbud til 2 runder eller 3 matcher kan holdet ikke længere blive
puljevinder og placeres nederst i stillingen og betragtes som trukket. Hvis et hold udebliver fra en match
idømmes en bod på kr. 500,- pr. matchrunde. Er det hjemmeholdet der udebliver kan udeholdet kræve
sine rejseudgifter dækket. Ved beregning af kørsel anvendes statens takster sats A. I tilfælde af tvivl
afgør fællesudvalget sagen. Er det udeholdet der udebliver kan hjemmeholdet kræve sine udgifter til
halleje dækket.
Hvis et hold trækkes inden turneringsstarten og man tidsmæssigt kan nå det, erstattes det trukne hold
om muligt.
Såfremt et hold trækkes efter turneringens start eller et hold udelukkes tabes alle holdets matcher, såvel
allerede spillede matcher som de resterende matcher med max. point/score i modstanderholdets favør.
Afbud
Ved afbud til aftalte holdmatcher senere end 48 timer før programsat tidspunkt vil klubben blive idømt en
bod på kr. 500,- pr. holdmatch. Kredsadministrator vurderer om et hold skal trækkes fra puljen ved mere
end afbud til 3 holdrunder.
Såfremt en klub er nødt til at melde afbud for et af sine hold, skal afbuddet være fra det lavest
rangerende hold, og spillerne herfra rykker op så det/de overliggende hold kan spille.
Såfremt et hold udgår finder § 17 stk. 4 anvendelse. Såfremt et hold melder afbud til 3 holdrunder
placeres holdet nederst i puljestillingen og holdet kan forsat spille de resterende matcher. BEMÆRK!
Spillerne kan stadig optjene point til klassifikationen selv om holdets placering er definitiv.
Arrangerende klubs forpligtelser
At sørge for hele turneringsarrangementet for vedkommende match/matcher (turneringsledelse,
spillested, bolde o.lign.). Ved minitræf/stævnerunder, er værtsklubben den arrangerende klub.
At afholde alle med arrangementet forbundne omkostninger (halleje, bolde)
At sørge for at der altid er et tilstrækkeligt antal fjerbolde til rådighed af en sådan kvalitet, at de opfylder
bestemmelserne i spillereglerne
at sikre, at matchens kampe spilles fortløbende, dvs. at der, så snart en kamp er færdigspillet, sættes en
ny kamp i gang på den pågældende bane. Rigtig rækkefølge inden for kategorierne skal dog
opretholdes.
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Stk. 5
Stk. 6

Stk. 7

Der skal tilgås en spiller et ophold på mindst 15 min mellem 2 kampe, hvis en spiller ønsker det.
At sørge for, at et holdskema underskrives af begge holdledere umiddelbart efter matchens afslutning og
gemmes i klubbens arkiver, således at det kan rekvireres på fx kredsadministrators foranledning min 1.
år efter spilledato. Resultater skal ligeledes tastes på BadmintonPeople senest 48 timer efter matchen er
påbegyndt.
At der er min. 2 baner til rådighed for holdmatchen.

§ 20

Matcher
Alle kampe i holdmatchen skal spilles jf. § 21 stk. 8.

§ 21
Stk. 1

Holdopstillinger
Et hold skal til alle tider overholde de i § 10 beskrevne regler for holdsammensætning. Dvs. spillernes
klassificering 1 juli er relevant for enhver holdopstilling i løbet af sæsonen.

Stk. 2

Holdene skal opstilles med spillerne(parrene) i rækkefølge efter spillestyrke og med den stærkeste
spiller (det stærkeste par) øverst. Styrkerækkefølge er defineret på følgende vis:
Single
Den på dagen højest klassificerede spiller placeres i 1. single, den næsthøjest i 2. single osv. Hvis to
spillere er klassificeret ens, vurderer klubben hvilken af de to spillere der er stærkest og dermed skal
spille øverst.
Såfremt modstander klubben er uenig i opstillingen af to ens klassificerede spillere, kan der lægges
protest, hvis der er tale om Elite-, Mester- eller A-rækkespillere. For Mester- og A-række spillere kan der
dog kun lægges protest, hvis forskellen i points på spilledagen er mere end 75 points og spilleren med
lavest antal points spiller øverst. Der kan ikke lægges protest mod opstilling af ens klassificerede
spillere, når der er tale om B-, C- eller D-spillere.
For klassificerings-definition af piger på hold med 4 spillere, samt af spillere fra en hhv. højere og lavere
årgang end den holdet spiller i, henvises til point-skemaet som anvendes ved tilmeldingen (§10 tabel 1).
Heraf fremgår f.eks. at en A-række pige tæller som B-spiller på et blandet hold i hendes egen årgang, en
U13 A-dreng tæller som B-spiller på et U 15 hold, mens en U17 B-pige tæller som en U 15 A-pige, og
dermed som U15 B-spiller på et U15-hold med 4 spillere.
Alle klassificeringspoints kan aflæses i skemaet § 10 tabel 1.
Double
Klubben afgør selv, om de stærkeste spillere skal spille sammen, eller om parrene skal blandes
styrkemæssigt.
Når parrene er fastlagt, placeres det på dagen tilsammen højest klassificerede par i 1. double, mens det
andet par placeres i 2. double. Spillernes klassificering tæller med samme points som i skemaet der
anvendes ved holdtilmeldingen (§10 tabel 1).
Såfremt to par i henhold til klassificeringen er lige stærke, skal parret indeholdende den bedste af fire
spillere spille 1. double. F.eks. skal et par bestående af en M- og en B-spiller spiller foran et par
bestående af 2 A-spillere.

Stk. 3

Holdopstillinger udveksles enten skriftligt 20 min før kampstart – såfremt det ene hold ønsker det: i en
lukket kuvert. Eller ved at begge klubber taster deres holdopstilling i BadmintonPeople. Såfremt begge
klubber har tastet deres holdopstilling vil matchen være offentlig for begge parter tidligst 3 timer før
kampstart. Når først begge holdopstillinger er tastet i BadmintonPeople og der er mindre end 3 timer til
kampstart, kan der ikke ændres ved holdopstillingen med mindre det er i hht. reservereglen – se § 23.
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Stk. 4

Klubber der deltager med flere hold skal anvende sine stærkeste spillere på det højest rangerende hold,
hvis klubben har et eller flere hold i E, M og A-rækken. Har klubben udelukkende hold i B, C og Drækkerne er holdsammensætningen fri – dog skal holdet stadig overholde § 10.

Stk. 5

En spiller må ikke deltage på mere end et ungdomshold i Badminton Danmark og kredsregi. Dvs. jf. § 24
at en spiller ikke må spille for 2 klubber i holdturnering under Badminton Danmark og kredse.

Stk. 6

Spillere kan ikke flytte fra et højere til et lavere rangerende hold, såfremt den pågældende spiller har
deltaget i 70 % af matcherne på det højest rangerende hold.

Stk. 7

Ved stævneafvikling betragtes hver holdmatch i runden som enkeltstående. Dvs, at man kan have
forskellige opstillinger med forskellige spillere i rundens matcher. Dog skal stk. 1 og 2 altid overholdes.
En spiller som er udgået af en af kampene (eller begge) i første holdmatch kan godt spille i 2.
holdmatch, såfremt vedkommende er meldt spilleklar.

Stk. 8

Når en match igangsættes skal alle spillere være på spillestedet. Mangler et hold en eller flere spillere,
skal holdet rykke de tilstedeværende spillere op på holdskemaet, så de højst rangerende kampe spilles.
En spiller må ikke ved en sådan rokade skifte kategori (fx fra MD til Single). Holdet kan ikke indsætte
reserver eller konstruere nye doublepar. Kan holdet ved en sådan rokade ikke som minimum opnå
teoretisk sejr eller uafgjort, er matchen tabt med størst mulig resultat/score.

§ 22

Skadet spiller
Hvis en spiller ikke gennemfører kampen, betragtes denne som vundet af modstanderen. Der må ikke
indsættes reserve i spillerens 2. kamp og spilleren må ikke spille sin 2. kamp. De tilbageværende
spillere/par rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes og spillerens 2. kamp tabes på W.O.

§ 23
Stk. 1

Benyttelse af spiller, som har spillet i samme runde/weekend (reservereglen)
Ved skader eller anden force majeure inden matchens start, er det muligt at indsætte en spiller, som i
samme spillerunde har deltaget på et hold. Benyttelsen af en sådan spiller skal tydeligt fremgå af
holdskema og reserve funktionen benyttes i BadmintonPeople til indberetning af matchresultat. Som
helhed skal holdet med reservespiller stadig overholde § 10. Spilleren indsættes således at § 21 stk.2
overholdes.
En spiller som har deltaget som reserve kan godt deltage på hold i den næstfølgende runde, subsidiært
den kronologisk næstfølgende runde.

Stk. 2

§ 24

Op- og nedrykning af spiller
En spiller må ikke – bortset fra § 23 – i samme runde deltage på mere end 1 hold. Spillerundernes
numre er gældende uden hensyn til fastsat og faktisk afviklingstidspunkt. Hvis en spillers hold ikke skal
spille i en runde må spillerne benyttes på andre hold i den pågældende rund under hensyntagen til § 10.
BEMÆRK! Hvis ikke rundener i de enkelte rækker i kredsens ungdomsholdturnering er synkrone
skal ”runde” erstattes med ”weekend” i ovenstående § 23 og § 24. Dvs. at fx ligger runde 3 i uge
46 i alle kredsens ungdomsrækker.

§ 25
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3

Matchvindere og Point
I matcher med et lige antal kampe og uden golden set tildeles det vindende hold 2 matchpoint, det
tabende 0 point og ved uafgjort resultat tildeles hvert hold 1 matchpoint.
I matcher med et lige antal kampe og med golden set tildeles det vindende hold 3 matchpoint, det
tabende 0 point og ved uafgjort resultat og efterfølgende golden set tildeles det vindende hold 2
matchpoint og det tabende 1 point.
I matcher med et ulige antal kampe er vinderen af en match det hold, der vinder flest kampe. I hver
match tildeles 3 matchpoint således:
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a.

Stk. 4
Stk. 5

§ 26
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6

Hvis et hold vinder med mindst mulige margin i antal kampe får vinderholdet 2 matchpoint, mens
taberen får 1 point.
b. Hvis et hold vinder med alle andre resultater end beskrevet i (a) får vinderholdet 3 matchpoint, mens
taberne får 0 point.
Hvis en spiller (et par) udebliver fra en kamp, vindes denne af den fremmødte spiller (det fremmødte
par) på W.O. med 21-0, 21-0.
I tilfælde af at en spiller (par) ikke fuldfører en kamp, indgår resultatet på tidspunktet for kampens
afgørelse, idet den fortsættende spiller (par) godskrives resten af kampen op til 21 point pr. sæt.
Placering i puljen
Placeringen af holdene i turneringen omfattet af dette reglement bestemmes af det opnåede antal
matchpoint.
Dersom to eller flere hold opnår lige mange matchpoint, afgøres placeringen ved, at det hold, der har
vundet flest matcher rangerer højst.
Dersom to eller flere hold stadig står lige, afgøres placeringen ved det samlede antal vundne kampe i
puljen.
Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen således, at det hold, der har størst positiv/mindst
negativ i vundne kontra tabte sæt, besætter den højeste plads.
Står flere hold stadig lige, rangeres de ud fra de pågældende holds indbyrdes matcher således: Først
indbyrdes vundne matcher, dernæst indbyrdes vundne kampe, og til sidst størst positiv/negativ forskel i
vundne kontra tabte sæt.
Står flere hold stadig lige, udregnes placeringen således, at det af holdene, der har størst positiv/mindst
negativ forskel i vundne kontra tabte point rangere højest

Afsnit F Overtrædelse af reglement
§ 27
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5

Konsekvenser
Såfremt resultatet ikke er registreret på BadmintonPeople jf. § 19 stk. 6 eller holdskemaet ikke kan
rekvireres af kredsadministrator som beskrevet ligeledes i § 19 stk. 6 idømmes den arrangerende klub
en bod – pt. 300 kr. pr. forseelse.
Overtrædelse af dette reglements bestemmelser berettiger kredsadministrator til at ændre
matchresultatet eller fastsætte omkamp. I øvrigt er kredsadministrator berettiget til at idømme bøde på
p.t. max. 2000 kr.
Ved overtrædelse af §§ 13-15 og 21-24 skal den klub, der har forset sig, miste sejren i den eller de
kampe, som den begåede ulovlighed har haft indflydelse på. Sådanne fradømte sejre vindes af
modparten med 21-0, 21-0.
Udvalget har desuden ret til, såfremt det på grund af eventuelle reglementsovertrædelsers art finder det
påkrævet, at udelukke et hold (en klub) fra fortsat deltagelse i holdturneringen.
Øvrige overtrædelser
Fællesudvalget kan idømme ledere, trænere og spillere karantæne i forbindelse med grove eller
gentagne overtrædelser af reglement.
Der kan idømmes klubberne en bod på maximalt kr. 2000 i forbindelse med sådanne overtrædelser.
Kredsadministrator kan ved overtrædelser af dette reglement idømme sanktioner således: Fratagelse af
matchpoint, Omgøre resultat og kampe i en match, Udelukke et hold fra deltagelse.
Dette gælder også ved manglende indbetaling af kontingent, indskud eller ikendte bøder.

Afsnit G Protester og Appelmuligheder
§ 28
Stk. 1

Protester
Protester vedrørende de i dette reglement omhandlende turneringer indsendes til kredsadministrator
med kopi til Badminton Danmark skriftligt – gerne på mail (protesten anses først for gyldig, når kvittering
er modtaget) – og skal for at blive behandlet være afsendt senest 3 dage efter matchens afholdelse.
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Stk. 2
Stk. 3

Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6

§ 29
Stk. 1

Stk. 2
Stk. 3

Stk. 4

Der skal på kredsens konto indsættes et depositum på kr. 2000. – ligeledes senest 3 dage efter
matchens afholdelse. Kredsadministrator meddeler klubben, hvis protesten omfatter mere end 1 forhold,
og der derfor i givet fald skal indsættes yderligere depositum.
Hvis protesten ikke tages til følge fortabes det indbetalte depositum.
Den protesterende klub skal inden for samme frist tilsende modstanderklubben en kopi af protesten.
Fællesudvalget skal høre de implicerede parter, men i tilfælde, hvor en klub ikke reagerer på
fællesudvalgets anmodning om kommentarer inden 5 dage efter anmodningens modtagelse, anses
klubbens ret til høring fortabt.
Den protesterende klub skal have tilsendt modpartens svar på protesten.
Fællesudvalget skal tilstræbe, at protesten færdigbehandles inden næste spillerunde. Udvalget skal
skriftligt eller pr. mail begrunde sine afgørelser for de implicerede klubber.
Fællesudvalg kan idømme sanktioner jf. § 27.
I de tilfælde, hvor en protest tages til følge, idømmes den klub, mod hvem protesten er nedlagt, en bøde
på pt. 2000 kr.
Fællesudvalget kan – også efter, at en eventuel frist for indgivelse af protest er udløbet – af egen drift
tage sager op til behandling og afgørelse, hvis der efterfølgende fremkommer oplysninger af en sådan
karakter, at fællesudvalget finder, at en klub – tilsigtet eller utilsigtet – har overtrådt reglementet og
derved op-nået en uberettiget fordel.
Udvalget skal, så snart det er besluttet at tage en sådan sag op til behandling, omgående orientere de
implicerede klubber herom.
Sager af denne karakter kan dog ikke tages op af udvalget, såfremt der er forløbet mere end 14 dage
efter den sidste turneringskamp er afviklet.
Appelmuligheder
Afgørelser, som fællesudvalget træffer, der alene vedrører protester eller afgørelser om styrkeforhold i
holdopstillinger sager, der alene drejer sig om afviklingen af en holdmatch sager, der alene drejer sig om
opfyldning i puljerne efter trækning/udelukkelse af hold kan ikke indbringes for Badminton Danmarks
appeludvalg. Disse afgørelser er endelige og kan ikke appelleres.
Afgørelser som fællesudvalget træffer angående fortolkning af love og reglementer kan appelleres til
Badminton Danmarks appeludvalg.
Afgørelse der medfører bod på over kr. 2000 kan ligeledes appelleres.
Procedure for indbringelse af en sådan afgørelse på protest, jf. Badminton Danmarks love § 24, stk. 5:
En sag, der ønskes behandlet af Badminton Danmarks appeludvalg, skal være afsendt ved anbefalet
brev 14 dage efter modtagelsen af den trufne afgørelse. Sagen sendes til Badminton Danmarks
sekretariat, som uopholdeligt videresender til appeludvalget med de til sagen hørende bilag.
Ved sager der alene angår anvendelsen af turneringsreglementer og lignende skal der vedlægges et
gebyr på pt. 2000 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis appellen tages til følge eller hvis appeludvalget
vurderer at tilbagebetaling er rimelig.
Badminton Danmarks appeludvalgs afgørelser vedrørende spørgsmål, der har direkte betydning for den
videre afvikling af en igangværende holdturnering, er endelige og kan ikke indbringes for DIF´s
Appeludvalg, medmindre dette af helt særlige grunde bestemmer andet.
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Appendiks A
Rundeskemaer stævneafvikling:
4 hold m/slutspil – 3 runder
1.
2.
3.

runde
runde
runde

1-2, 3-4, 1-3, 2-4
1-4, 2-3, 2-1, 4-3
3-1, 4-2, 4-1, 3-2

5 hold m/slutspil – 3 runder
1. runde
2. runde
3. runde

1-2, 3-4, 1-4, 2-3
1-3, 1-5, 3-5
2-4, 2-5, 4-5

6 hold m/slutspil – 3 runder
1. runde
2. runde
3. runde

1-3, 2-5, 1-5, 2-3
3-4, 5-6, 3-6, 4-5, 3-5
1-2, 4-6, 1-6, 2-4, 1-4, 2-6

7 hold m/slutspil – 3 runder
1. runde
2. runde
3. runde

1-3, 5-7, 3-7, 1-5,
1-2, 6-7, 1-6, 2-7,
2-5, 3-6, 2-3, 5-6,

2-4, 4-6, 2-6
3-5, 3-4, 4-5
1-4, 4-7, 1-7

8 hold m/slutspil – 3 runder
1. runde
2. runde
3. runde

1-7, 2-8, 2-7, 1-8
3-4, 1-2, 1-4, 2-3, 1-3, 2-4,
1-5, 2-6, 2-5, 1-6,

3-5, 4-6, 4-5, 3-6,
5-6, 7-8, 6-7, 5-8, 5-7, 6-8
3-7, 4-8, 4-7, 3-8

3 hold – 3 runder
1.
2.
3.

runde
runde
runde

1-2, 2-3, 1-3
3-1, 3-2, 2-1
2-3, 1-2, 1-3

3 hold – 4 runder
1.
2.
3.
4.

runde
runde
runde
runde

1-2, 2-3, 1-3
2-3, 3-2, 2-1
2-3, 1-2, 1-3
2-1, 3-2, 3-1

4 hold – 4 runder
1.
2.
3.
4.

runde
runde
runde
runde

1-2, 1-3, 2-3
1-4, 2-4, 2-1
3-1, 4-1, 3-4
3-2, 4-3, 4-2

4 hold – 6 runder
1.
2.
3.
4.

runde
runde
runde
runde

1-2, 3-4, 1-4, 2-3
1-3, 2-4, 2-1, 4-3
3-1, 4-2, 4-1, 3-2
1-2, 3-4, 1-4, 2-3

13

5.
6.

runde
runde

1-3, 2-4, 2-1, 4-3
3-1, 4-2, 4-1, 3-2

1.
2.
3.
4.
5.

runde
runde
runde
runde
runde

1-2, 3-4, 1-4, 3-2
2-5, 4-3, 2-4, 3-5
1-3, 4-5, 4-1, 5-3
2-1, 5-4, 1-5, 2-4
5-1, 2-3, 3-1, 5-2

1.
2.
3.
4.
5.

runde
runde
runde
runde
runde

1-2, 3-4, 5-6, 2-3, 4-5, 6-1
1-3, 2-5, 4-6, 3-6, 1-5, 2-4
6-2, 5-3, 4-1, 2-1, 4-3, 6-5
3-2, 5-4, 1-6, 3-1, 5-2, 6-4
6-3, 5-1, 4-2, 2-6, 3-5, 1-4

1.

runde

2.

runde

3.

runde

4.

runde

5.

runde

6.

runde

spillested 1: 1-3, 5-7, 3-5, 7-1
spillested 2: 2-4, 4-6, 6-2
spillested 1: 1-2, 4-7, 4-1, 2-7
spillested 2: 5-3, 6-5, 6-3
spillested 1: 1-5, 6-7, 6-1, 7-5
spillested 2: 2-3, 3-4, 4-2
spillested 1: 2-5, 1-4, 5-4, 2-1
spillested 2: 3-7, 7-6, 3-6
spillested 1: 3-2, 7-4, 7-2, 4-3
spillested 2: 5-1, 5-6, 1-6
spillested 1: 5-2, 6-4, 2-6, 4-5
spillested 2: 1-7, 7-3, 3-1

1.

runde

2.

runde

3.

runde

4.

runde

5.

runde

6.

runde

7.

runde

5 hold – 5 runder

6 hold – 5 runder

7 hold – 6 runder

8 hold – 7 runder
spillested 1: 1-2, 3-4, 4-1, 3-2
spillested 2: 5-6, 7-8, 6-7, 8-5
spillested 1: 3-6, 5-4, 3-5, 6-4
spillested 2: 7-2, 1-8, 1-7, 2-8
spillested 1: 2-5, 6-1, 2-6, 5-1
spillested 2: 4-7, 8-3, 7-3, 4-8
spillested 1: 1-3, 7-5, 7-1, 5-3
spillested 2: 4-2, 8-6, 8-2, 4-6
spillested 1:2-1, 8-7, 8-1, 2-7
spillested 2: 4-3, 6-5, 4-5, 6-3
spillested 1: 2-3, 5-8, 5-2, 3-8
spillested 2: 1-4, 7-6, 1-6, 7-4
spillested 1:3-1, 5-7, 1-5, 3-7
spillested 2: 6-2 8-4, 2-4, 6-8

Rundeskemaer puljeturnering – enkeltturnering:
12 hold – 11 runder
1. runde
1-5, 3-7, 4-12, 6-9, 8-11, 10-2
2. runde
2-6, 5-3, 7-10, 9-8, 11-4, 12-1
3. runde
3-11, 4-8, 5-2, 7-6, 10-1, 12-9
4. runde
1-3, 2-12, 6-4, 8-10, 9-5, 11-7
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

runde
runde
runde
runde
runde
runde
runde

1-6, 3-8, 5-4, 7-9, 10-12, 11-2
2-3, 4-1, 6-10, 8-5, 9-11, 12-7
2-1, 4-3, 6-11, 8-7, 10-9, 12-5
6-12, 7-1, 8-2, 9-4, 10-3, 11-5
1-8, 2-7, 3-9, 4-10, 5-6, 12-11
1-11, 2-9, 3-6, 7-4, 8-12, 10-5
4-2, 5-7, 6-8, 9-1, 11-10, 12-3

11 hold – 11 runder
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde
8. runde
9. runde
10. runde
11. runde

1-5, 3-7, 6-9, 8-11, 10-2
2-6, 5-3, 7-10, 9-8, 11-4
3-11, 4-8, 5-2, 7-6, 10-1
1-3, 6-4, 8-10, 9-5, 11-7
1-6, 3-8, 5-4, 7-9, 11-2
2-3, 4-1, 6-10, 8-5, 9-11
2-1, 4-3, 6-11, 8-7, 10-9
7-1, 8-2, 9-4, 10-3, 11-5
1-8, 2-7, 3-9, 4-10, 5-6
1-11, 2-9, 3-6, 7-4, 10-5
4-2, 5-7, 6-8, 9-1, 11-10

10 hold – 9 runder
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde
8. runde
9. runde

2-6, 8-10, 5-3, 4-7, 9-1
1-2, 6-4, 3-8, 7-5, 10-9
1-10, 3-2, 5-4, 7-6, 9-8
4-3, 10-7, 8-5, 2-9, 6-1
2-5, 4-1, 6-9, 8-7, 10-3
1-8, 2-4, 3-7, 5-9, 10-6
4-10, 6-5, 7-1, 8-2, 9-3
2-10, 3-6, 5-1, 8-4, 9-7
1-3, 4-9, 6-8, 7-2, 10-5

9 hold – 9 runder
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde
8. runde
9. runde

2-6, 4-7, 5-3, 9-1
1-2, 3-8, 6-4, 7-5
3-2, 5-4, 7-6, 9-8
1-6, 2-9, 4-3, 8-5
2-5, 4-1, 6-9, 8-7
1-8, 2-4, 3-7, 5-9
6-5, 7-1, 8-2, 9-3
3-6, 5-1, 8-4, 9-7
1-3, 4-9, 6-8, 7-2

8 hold – 7 runder
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde

1-3, 2-4, 5-7, 6-8
7-1, 8-2, 3-5, 4-6
2-1, 4-3, 6-5, 8-7
3-2, 5-4, 7-6, 1-8
8-3, 7-4, 2-5, 1-6
5-1, 6-2, 3-7, 4-8
4-1, 6-3, 8-5, 2-7

7 hold – 7 runder
1. runde

1-3, 2-4, 5-7
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

runde
runde
runde
runde
runde
runde

7-1, 3-5, 4-6
1-2, 4-3, 6-5
3-2, 5-4, 7-6
7-4, 2-5, 1-6
5-1, 6-2, 3-7
4-1, 6-3, 2-7

Rundeskemaer puljeturnering – dobbeltturnering
6 hold – 10 runder
1. runde
6-2, 1-5, 3-4
2. runde
2-1, 5-3, 4-6
3. runde
4-1, 6-3, 2-5
4. runde
6-1, 3-2, 4-5
5. runde
1-3, 2-4, 5-6
6. runde
5-1, 4-3, 2-6
7. runde
1-2, 3-5, 6-4
8. runde
5-2, 1-4, 3-6
9. runde
2-3, 5-4, 1-6
10. runde
3-1, 4-2, 6-5
5 hold – 10 runder
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde
8. runde
9. runde
10. runde

5-1, 4-3
1-2, 3-5
1-4, 2-5
2-3, 5-4
3-1, 4-2
1-5, 3-4
2-1, 5-3
5-2, 4-1
3-2, 4-5
1-3, 2-4

16

Appendiks B
Variationer af holdtyper
4+2 (4 drenge og 2 piger, 8 kampe, 1 MD, 1 DS, 3 HS, 1 DD, 2 HD)
Samme spiller skal spille 2 kampe i hver holdmatch. En double samt en single eller mix. Der stilles op i styrkeorden i HS
og HD. Kredsen kan vælge at udbyde rækken med eller uden Golden set. Golden set skal spilles i MD men med fri
opstilling.
4 spillere (4 drenge/piger, 6 kampe, 4 singler og 2 doubler)
Samme spiller skal spille 1 single og en double i hver holdmatch. Der stilles op i styrkeorden i single og double. Kredsen
kan vælge at udbyde rækken med eller uden Golde set. Golden set spilles som double og det skal være en ny
konstellation i forhold til opstillingen i den ordinære holdmatch.
4 spillere (4 drenge, 6 kampe, 4 HS og 2 HD)
Samme spiller skal spille 1 HS og en HD i hver holdmatch. Der stilles op i styrkeorden i HS og HD. Kredsen kan vælge at
udbyde rækken med eller uden Golde set. Golden set spilles som HD og det skal være en ny konstellation i forhold til
opstillingen i den ordinære holdmatch.
4 spillere (4 piger, 6 kampe, 4 DS og 2 DD)
Samme spiller skal spille 1 DS og en DD i hver holdmatch. Der stilles op i styrkeorden i DS og DD. Kredsen kan vælge at
udbyde rækken med eller uden Golde set. Golden set spilles som DD og det skal være en ny konstellation i forhold til
opstillingen i den ordinære holdmatch.
4 spillere, min 1 pige (0-3 drenge 1-4 piger, 6 kampe, 4 singler og 2 doubler)
Samme spiller skal spille 1 single og en double i hver holdmatch. Der stilles op i styrkeorden i single og double. Kredsen
kan vælge at udbyde rækken med eller uden Golde set. Golden set spilles som double og det skal være en ny
konstellation i forhold til opstillingen i den ordinære holdmatch.
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