Danmarks Badminton Forbund

Sjællands Badminton Kreds

d. 15. august 2012.

Holdturneringen 2012/2013 – Senior – Serie 4
Seniorspilleudvalget indbyder herved klubberne til deltagelse i Serie 4, sæson 2012/2013.
Turneringen udskrives i følgende 3 forskellige holdtyper:
-

6+4 hold: 6 herrer og 4 damer (der spilles 13 kampe: 2 mix, 2 ds, 4 hs, 2 dd og 3 hd).
4+2 hold: 4 herrer og 2 damer (der spilles 8 kampe: 1 mix, 1 ds, 3 hs, 1 dd og 2 hd).
Herrehold: 4 herrer (der spilles 6 kampe: 4 hs og 2 hd).

Der er fri tilmelding i alle tre rækker.

Puljestørrelser og spilleform
Puljestørrelser og spilleform vil være afhængigt af antallet af tilmeldte hold i de forskellige holdtyper, samt
holdenes geografiske beliggenhed.

Op- og nedrykning efter sæsonen
Der vil være oprykning til Serie 3 i alle rækker inden for hver af de tre holdtyper.
I den efterfølgende sæson kan man frit konvertere til en anden holdtype. Det vil sige, at rykker man op med
f.eks. et 4+2 hold, kan man i den efterfølgende sæson selv vælge, hvilken type hold man ønsker at spille
med i Serie 3.
Der er ingen nedrykning fra Serie 4, da det er laveste række.

Flere hjemmekampe samtidig
For at sikre optimale betingelser for det sociale aspekt, vil programmet så vidt muligt blive lavet således, at
de klubber som har flere hold med i holdturneringen, får flere hold på hjemmebane i de samme runder.
Særligt for de små hold skulle dette gerne bevirke en bedre mulighed for stemning og liv i hallen under
kampene, samt fælles aktiviteter efter kampene.
Specifikke ønsker i den retning kan anføres på tilmeldingen.

Danmarks Badminton Forbund

Sjællands Badminton Kreds
Holdrunder
22.–23. september, 6.–7. oktober, 27.–28. oktober, 17.–18. november, 8.–9. december, 12.–13. januar,
2.–3. februar, 23.–24. februar, 9.-10. marts og 23.–24. marts.
Derudover vil der muligvis komme kvalifikationskampe lørdag d. 13. eller lørdag d. 20. april
.
Kampprogram
Kampprogrammet udsendes og offentliggøres på Badmintonpeople mandag d. 3. september. Herefter vil
der være åbent for indtastning af tider i en uge frem til søndag d. 9. september.
Klubberne taster selv spilletiderne ind. Vejledning og regler for tidssætning udsendes sammen med
kampprogrammet.

Tilmelding og indskud
Tilmelding skal foretages senest fredag d. 31. august 2012. Tilmelding skal ske elektronisk på dette link:
Tilmelding Serie 4 sæson 2012/2013
De af jer som allerede har tilmeldt Serie 4 hold i forbindelse med tilmeldingen til de øvrige rækker, skal kun
udfylde igen, hvis der er ændringer i forhold til ønskerne dengang. Lørdag d. 1. september udsendes en
samlet oversigt over alle tilmeldte Serie 4-hold, så I alle kan kontrollere at jeres hold er korrekt registrerede.
Indskuddet er 1000 kr. pr. hold i 6+4, og 800 kr. pr. hold i 4+2 og Herrerækken. Indskud opkræves klubvis i
løbet af september sammen med indskud for evt. deltagelse i de øvrige Serier.

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.

OBS! Pr. 1. september stopper mit lille ”vikariat” som holdturneringsadministrator. Hvervet overtages
herefter permanent af Siv Jønsson. Dog kører jeg tilmelding og programlægnings processen i Serie 4
færdig.
Mailadresse og telefonnummer vil være uændret når Siv overtager.

