Badminton Danmark
Badminton Sjælland
d. 27. april 2013.

Holdturneringen 2013/2014 - Ungdom
Ungdomsudvalget indbyder herved klubberne til deltagelse i kredsens ungdomsholdturnering 2013/2014.
Klubberne opfordres til at læse den efterfølgende information grundigt og vurdere, hvilke hold der vil
passe til klubbens spillertrup.

Generelt







Turneringen udskrives og spilles efter SBKr.´s reglement.
Deltagelse i holdturneringen er betinget af, at klubben ikke skylder kontingent til kredsen.
Turneringen begynder i weekenden d. 5. – 6. oktober.
Kredsen forventer, at klubberne anmelder så mange hold som muligt.
I løbet af turneringen vil ændringer m.v. blive annonceret på kredsens hjemmeside www.sbkr.dk
Kampprogram og resultater ses på www.badmintonpeople.dk

Spillerunder



2013: 5.-6.oktober, 26.-27.oktober, 16.-17.november, 7.-8.december.
2014: 11.-12.januar, 1.-2. februar, 22.-23.februar, 8.-9.marts, 22.-23.marts

Aldersgrupper
U17: Spillere født i 1997 eller 1998
U15: Spillere født i 1999 eller 2000
U13: Spillere født i 2001 eller 2002
U11: Spillere født i 2003 eller 2004
U09: Spillere født i 2005 eller senere
Spillerne spiller som udgangspunkt holdturnering i deres egne aldersgrupper. En spiller kan dog spille
holdturnering i en ældre årgang UDEN dispensation, når der er tale om A-, B-, C- og D-hold. For spillere
på Elite/Mesterrække hold SKAL der ansøges om dispensation ved tilmelding til holdturneringen.
(Bemærk, at der iht. reglerne IKKE kan gives dispensation til at spille på et E/M-hold i en højere årgang,
hvis klubben har et E/M hold i spillerens egen årgang).
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Niveauer og holdtyper
I det følgende ses en oversigt over, hvilke niveauer og aldersgrupper turneringen udskrives i, og hvilke
spillere der må spille på de forskellige hold.
I kolonnen ”Tilladte spillere” henvises til spillernes klassifikation ved sæsonstart. Selvom spillerne skulle
rykke op undervejs, vil de altså i holdturnerings sammenhæng stadig blive betragtet ud fra den række, de
spiller i fra starten af sæsonen.
Turneringen udskrives som følger:

Elite/Mesterrække (U17, U 15 og U13):
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge+3 piger

9 kampe: 2 mix, 2 ds, 2 hs, 1 dd og 2 hd.

Alle

Bemærk: De bedst placerede hold i Elite/Mesterrækken deltager efterfølgende i DM for hold.

A-række (U11):
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge+3 piger

9 kampe: 2 mix, 2 ds, 2 hs, 1 dd og 2 hd.

Alle

Bemærk: De bedst placerede hold i U 11 A-rækken kommer efterfølgende med i turneringen ”Årets U11-hold” med
deltagelse fra hele landet.

A-række (U17, U 15, U13):
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge+2 piger

8 kampe: 1 mix, 1 ds, 3 hs, 1 dd og 2 hd.

4 drenge

6 kampe: 4 hs, 2 hd.

Ingen Eliterække spillere
Max. 1 Mesterrække spiller
Ubegrænset antal A-, B-, C- og D-række spillere

4 spillere –
mindst 1 pige

6 kampe: 4 singler, 2 doubler.

Ingen Eliterække spillere
Max. 1 Mesterrække spiller
Ubegrænset antal A-, B-, C- og D-række spillere

Ingen Eliterække spillere
Max. 2 Mesterrække spillere
Ubegrænset antal A-, B-, C- og D-række spillere

Badminton Danmark
Badminton Sjælland
B-række (U17, U 15, U13 og U11):
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge+2 piger

8 kampe: 1 mix, 1 ds, 3 hs, 1 dd og 2 hd.

4 drenge
(findes ikke i U11)

6 kampe: 4 hs, 2 hd.

Ingen Elite- og Mesterrække spillere
Max. 1 A-række spiller
Ubegrænset antal B-, C- og D-række spillere

4 spillere –
mindst 1 pige
(gælder ikke i U11)

6 kampe: 4 singler, 2 doubler.

Ingen Elite- og Mesterrække spillere
Max. 1 A-række spiller
Ubegrænset antal B-, C- og D-række spillere

Ingen Elite- og Mesterrække spillere
Max. 2 A-række spillere (kun 1 A-spiller i U 11)
Ubegrænset antal B-, C- og D-række spillere

C-række (U15,og U13):
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge

6 kampe: 4 hs, 2 hd.

Ingen Elite-, Mester- og A-række spillere
Max. 1 B-række spiller
Ubegrænset antal C- og D-række spillere

4 spillere –
mindst 1 pige

6 kampe: 4 singler, 2 doubler.

Ingen Eliterække spillere
Max. 1 B-række spiller
Ubegrænset antal C- og D-række spillere

D-række: (U15, U13 og U11):
Holdtype

Kampe

4 spillere –
valgfrit køn

6 kampe: 4 singler, 2 doubler.

Tilladte spillere
Ingen Elite-, Mester-, ,A- og B-række spillere
Max. 1 C-række spiller
Ubegrænset antal D-række spillere

U9-rækken:
Holdtype

Kampe

4 spillere –
valgfrit køn

6 kampe: 4 singler, 2 doubler

Tilladte spillere
Ingen, som individuelt spiller U11 A- eller Brækken.
Alle øvrige U9 spillere.

BEMÆRK! Rækker for hhv. 4 drenge og 4 spillere med mindst en pige kan blive slået sammen, hvis det
er mest hensigtsmæssigt ift. antal af hold og/eller geografiske forhold. De tilmeldte hold modtager i så
fald besked herom.
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Sammensatte hold / Holdfællesskaber
Sammensatte hold kan kun efter ansøgning dannes af 2 klubber, der ikke hver for sig kan danne hold.
Der kan ikke stilles med sammensatte hold i Elite/Mesterrækken.

Kampprogram
Kampprogrammet udsendes og offentliggøres på Badmintonpeople i weekenden d. 1. – 2. juni. Herefter
vil der være åbent for indtastning af tider frem til torsdag d. 20. juni. Klubberne taster selv spilletiderne
ind.
Vejledning og regler for tidssætning udsendes sammen med kampprogrammet.

Tilmelding og indskud
For at undgå for mange trækninger, har vi ændret lidt på proceduren, således at nogle rækker først skal
meldes til i september.
På nuværende tidspunkt skal der tilmeldes i følgende rækker:
-

Alle U17 rækker.
U15 E/M, A og B-række
U13 E/M, A og B-række.

Tilmeldingen foregår elektronisk på dette link: Tilmelding ungdomshold 2013/2014. Sidste frist for
tilmelding er torsdag d. 23. maj.
Alle C- og D-rækker samt U11 og U9 skal først tilmeldes i september. Der udsendes invitation og åbnes
tilmeldingslink i weekenden 12. – 13. august.
Indskuddet i Elite/Mesterrækken er 800 kr. pr. hold. I alle øvrige rækker er indskuddet 650 kr. pr. hold.
Opkrævning udsendes klubvis før 1. runde.

Spørgsmål
Alle spørgsmål bedes rettet til Holdturneringsadministrationen på holdturnering@sbkr.dk. Skulle man
have brug for telefonisk assistance, kan undertegnede kontaktes på nr. 35 10 32 33.
Med venlig hilsen.

Anders Nielsen,
Holdturneringsadministrationen.

