HOLDTURNERINGSREGLEMENT
A. Fællesbestemmelser
Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer.
Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton Danmark's
holdturneringsbestemmelser.
Endvidere gælder Badminton Danmark’s ”Reglement for spilletilladelse og klubskifte”.
§1
I henhold til Badminton Danmark's "Vedtægt for holdmesterskabet for Danmark i badminton"
er det bl.a. Badminton Sjælland's opgave at afvikle en holdturnering med det formål at finde
de stærkeste klubhold inden for kredsen.
§2
Holdturneringen udskrives hvert år i en senior-, en ungdoms- og en veteranturnering.
Spilleudvalgene kan inddele rækkerne efter alders- og styrkekriterier.
Turneringen afvikles i så mange serier/puljer, som de anmeldte hold gør det nødvendigt.
Spilleudvalgene fastsætter, hvorvidt en serie/pulje afvikles som enkeltturnering,
dobbeltturnering (både ude- og hjemmekampe) og/eller med slutspil.
Holdenes størrelse i de enkelte rækker fastsættes af spilleudvalgene.
Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding til en serie/række, kan spilleudvalgene lade denne
udgå. Endvidere kan spilleudvalgene udskrive turneringer efter behov.
§3
Kun klubber tilsluttet Badminton Sjælland er deltageberettigede. Herfra kan kun bestyrelsen
dispensere.
Såfremt 2 eller flere klubber tilsluttet Badminton Sjælland enes om at tilmelde et fælles hold,
kan det respektive spilleudvalg efter ansøgning give tilladelse hertil. Ansøgning sendes til
spilleudvalget inden 1. maj. Badminton Danmark's regler for holdfællesskaber finder
tilsvarende anvendelse for sådanne fælleshold under Badminton Sjælland.
Der kan ikke tilmeldes fælleshold i ungdomsholdturneringens E/M-rækker.
§4
Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der
går fra 1. september til 15. maj.
§5
Turneringens enkelte kampe spilles efter BWF's spilleregler.
§6
Der udsættes præmier efter Badminton Sjælland's præmieregulativ.
§7
Klubberne må kun anvende spillere, der på spilledagen
1. er lovligt medlem af den pågældende klub
2. ikke i samme sæson har repræsenteret en udenlandsk klub eller organisation i de respektive
landes holdturnering.

For ungdomsholdturneringen gælder herudover, at der mindst 3 uger før skal søges om
dispensation hos ungdomsspilleudvalget for at anvende udenlandske spillere, og at sådanne
spillere skal have dansk folkeregisteradresse i den pågældende sæson.
I øvrigt gælder Badminton Danmark’s ”Reglement for spilletilladelse og klubskifte”.
§8
Spilleudvalgene/administratoren for holdturneringen offentliggør programmet for
holdturneringen på www.badmintonpeople.dk med rundedato for de enkelte
spillerunder/miniholdtræf.
Den arrangerende klub skal indtaste dato og klokkeslæt for afviklingen af de enkelte matcher
inden for den angivne frist ved programmets udsendelse. Hvis en klub undtagelsesvist ikke har
sin reservation af haltider på plads inden fristens udløb, skal administratoren orienteres pr mail
om de manglende haltider inden fristens udløb. Herefter kan spilleudvalget give udsættelse for
indsendelse.
Såfremt den arrangerende klub ikke rettidigt har meddelt dato og klokkeslæt for sine
hjemmekampe, kan der ikendes en bøde i henhold til kredsens takster.
§9
Matcherne kan afvikles op til 7 dage forud for den i programmet anførte dato. Det er dog ikke
muligt at placere matcherne på helligdage eller dage umiddelbart før disse. Matcher i seniorog veteranholdturneringen må ikke uden tilrejsende klubs samtykke fastsættes til fredag.
Såfremt en holdkamp placeres i en weekend uden for holdrunden, er den arrangerende klub
forpligtet til at tilbyde et alternativ på en hverdag eller i den oprindeligt fastsatte
holdrundeweekend, såfremt udeholdet pr. mail fremsætter ønske herom til såvel modstander
som holdturneringsadministrator senest 4 uger inden kampen.
Matcher i senior- og veteranholdturneringen kan tidligst begynde: hverdage kl. 18.00, lørdag
kl. 10.00 og søndag kl. 09.00, og skal senest begynde hverdage kl. 20.00 og lørdag/søndag kl.
18.00.
Matcher i ungdomsholdturneringen kan tidligst begynde: hverdage kl. 17.00, lørdag og søndag
kl. 09.00, og skal senest begynde kl. 19.00 på hverdage og kl. 18.00 lørdag/søndag.
Der skal tages hensyn til evt. lang rejsetid ved fastsættelse af spilletidspunkt.
I miniholdtræf med 3 hold spiller arrangøren første og sidste match, mens de to tilrejsende
klubber spiller match nr. 2. Holdmatcherne spilles fortløbende, idet spillerne dog skal have en
passende pause mellem kampene.
§ 10
Flytning af allerede fastsatte matcher kan kun ske efter begge klubbers accept. Begge klubber
skal bekræfte det nye tidspunkt pr. mail til holdturneringsadministratoren, som skal godkende
det før flytningen kan betragtes som gældende.
Matcherne kan afvikles efter den i programmet anførte dato - dog før næste spillerunde - hvis
begge klubbers accept er sendt til pr. mail til administratoren af holdturneringen.
Matcher i sidste spillerunde (såvel i grundspil som slutspil) kan dog ikke afvikles efter den i
programmet anførte dato.
Matcher i miniholdtræf, hvor der afvikles 3-4 matcher mellem 3-4 klubber på arrangørklubbens
baner, kan kun flyttes sammenhængende til en anden dato og kun efter aftale med
spilleudvalget/administratoren af holdturneringen.
Spilleudvalgene kan i tilfælde af force majeure fastsætte andet spilletid og -sted for matchens
afholdelse.

§ 11
Den i turneringsprogrammet førstnævnte klub er arrangør af matchen og skal som sådan
sørge for spillested uden udgift for den tilrejsende klub.
Til matcher, der skal afvikles på neutral bane, deles udgifter til baneleje og bolde ligeligt
mellem parterne. For miniholdtræf med 3-4 hold, se § 15.
§ 12
Arrangøren er ansvarlig for, at holdkampen afvikles korrekt og skal herunder påse, at banerne
opfylder de fastsatte mål i BWF's spilleregler.
I tvivlstilfælde skal spillestedet godkendes af de respektive spilleudvalg.
Til kampe i Sjællandsserien og Serie 1 for seniorer bør arrangøren tilstræbe, at der benyttes
tællere.
§ 13
Såfremt begge parter er enige om at lade matchen afvikle på et spillested, der ikke opfylder de
i § 12 fastsatte regler, kan der ikke efter matchen protesteres over spillestedet.
§ 14
Til matcher med op til 9 kampe skal arrangøren afsætte minimum 2 baner.
Til matcher med 11-13 kampe skal arrangøren som udgangspunkt afsætte minimum 3 baner.
§ 15.
Boldudgifter til en match afholdes af den arrangerende klub. Dette gælder også ved
miniholdtræf for 3-4 hold, hvor den arrangerende klub afholder boldudgifterne til alle matcher.
§ 16
Holdlederne udveksler holdopstilling/holdseddel umiddelbart før matchens afvikling (der er
særlige bestemmelser for Badminton Danmark's landsturnering).
Holdene skal spille med spillerne/parrene i styrkerækkefølge.
Alle spillere skal være oprettet på www.badmintonpeople.dk senest på kampdagen, jf. også §
39.
§ 17
Umiddelbart efter matchens afslutning underskrives en holdseddel af begge holdledere. Denne
skal ikke indsendes til administratoren af holdturneringen, men blot opbevares af begge
klubber til evt. senere dokumentation for kampens resultat.
Hjemmeholdet er ansvarlig for at indtaste holdseddel på www.badmintonpeople.dk straks efter
matchens afslutning og senest 48 timer efter, jf. også § 39.
I miniholdtræf er arrangørklubben ansvarlig for indtastningen af begge sine egne kampe, mens
det i programmet førstnævnte hold er ansvarlig for indtastningen i kampen mellem de to
tilrejsende hold.
§ 18
Såfremt et hold melder afbud til en holdkamp, taber det pågældende hold kampen med det
maksimale antal kampe for den pågældende række/serie. Desuden idømmes en bøde i henhold
til kredsens takster.

§ 19
I ungdomsholdturneringen gælder i øvrigt:

a. Hvis et hold melder afbud/udebliver fra en holdkamp i grundspillet, kan holdet ikke opnå
placering som puljevinder (uanset opnåede matchpoint).
b. Hvis et hold melder afbud/udebliver fra en holdkamp i slutspillet/medaljespillet, kan holdet
ikke komme i betragtning til medaljer.
I veteranholdturneringen gælder endvidere:
a. Hvis et hold melder afbud/udebliver fra en holdkamp i grundspillet, kan holdet ikke spille
om oprykning/medaljer.
b. Hvis et hold melder afbud/udebliver fra en holdkamp i oprykningsspillet, kan holdet ikke
komme i betragtning til oprykning.
c. Hvis et hold melder afbud/udebliver fra en holdkamp i nedrykningsspillet, kan holdet ikke
komme i betragtning til forbliven i den spillede række.
d. Hvis et hold melder afbud/udebliver fra en holdkamp i medaljespillet, kan holdet ikke
komme i betragtning til medaljer.
§ 20
Såfremt et hold undlader at spille 3 matcher i holdturneringen, betragtes holdet som trukket af
holdturneringen. Holdet udgår af den grundspilspulje/slutspilspulje, som det deltager i, når det
undlader at spille den tredje kamp.
Alle matcher, også allerede spillede matcher, tabes i grundspillet eller slutspillet med det
maksimale antal kampe for den pågældende række/serie. Når et hold trækkes fra et slutspil,
ændrer det således ikke ved slutstillingen i grundspillet. Se endvidere § 37.
§ 21
Deltager en klub med flere hold, skal disse anmeldes efter styrke, således at det bedste hold
betegnes som 1, det næstbedste som 2 osv. Klubben skal anvende sine stærkeste spillere på
det højest rangerende hold. Hvis eksempelvis 1. holdet er oversiddere i en spillerunde, skal
spillertruppen sidde over, jf. dog § 26.
§ 22
Ønsker en klub at trække et hold ud af holdturneringen, skal det være klubbens lavest
rangerende hold. De respektive spilleudvalg kan dog dispensere herfra.
§ 23
En spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end et hold i de respektive turneringer,
jf. dog § 32.
En ungdomsspiller, der er fyldt 15 år i det kalenderår, sæsonen starter (U17 spiller), kan i
samme spillerunde også deltage i seniorholdturneringen.
En veteranspiller kan i samme spillerunde deltage i senior- og veteranholdturneringen. En
veteranspiller kan i samme spillerunde desuden deltage i flere forskellige årgange i
veteranturneringen, f.eks. 40+ og 50+, men ikke i flere forskellige rækker inden for samme
årgang (f.eks. 6+4 og 4+4).
§ 24
De i turneringsprogrammet fastlagte spilleterminer er gældende for spilleres berettigede
deltagelse på andre hold i samme runde, uanset om matchen afvikles en anden dag. Dette
gælder også spillere fra Badminton Danmark's landsturnering.
§ 25
Nedrykning af en spiller til et lavere rangerende hold kan kun ske, når det højere rangerende
hold i samme spillerunde spiller en match uden denne spillers deltagelse.

En spiller må kun rykke ét hold ned pr. spillerunde.
§ 26
Spillere kan ikke rykke fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold, såfremt
spillerne har deltaget på det højere rangerende hold i mindst 70 % af det oprindeligt fastsatte
antal matcher i grundspil og slutspil i sæsonen.
Deltager en klub med flere hold i samme pulje, kan en spiller ikke rykke fra et højere
rangerende hold til et lavere rangerende hold, såfremt spilleren har deltaget mindst 4 gange
på det højest rangerende hold.
§ 27
Ved ekstra matcher efter slutspillet, f.eks. kvalifikationsmatcher, ekstraordinære op- og
nedrykningsmatcher, matcher mellem puljevindere og finaler, kan der ikke anvendes spillere,
som i halvdelen eller flere af sine spillede kampe har optrådt på et højere rangeret hold.
Endvidere kan der i disse matcher ikke anvendes spillere, som ikke tidligere i sæsonen har
spillet matcher for klubben i den pågældende holdturnering.
§ 28
Hver spiller skal spille 2 kampe i en holdmatch, dog ikke i samme kategori, jf. de nærmere
bestemmelser for de respektive spilleudvalgs turneringer under afsnit B, C og D.
§ 29
Hvis et hold ikke er spilleklar senest 15 minutter efter det fastsatte starttidspunkt, er holdet
taber af matchen.
Matchen skal dog afvikles, hvis der er mødt deltagere nok til, at holdet kan opnå matchpoints,
jf. § 30.
§ 30
De enkelte kategorier skal altid afvikles i rækkefølgen 1., 2. osv., hvorfor oprykning om
nødvendigt må foretages, hvis en spiller ikke er mødt op ved udveksling af holdopstilling, jf.
dog § 32.
Kampene i en match afvikles som bestemt i reglerne for de respektive spilleudvalgs
turneringer under afsnit B, C og D, med mindre andet aftales mellem holdene.
§ 31
I tilfælde af, at en spiller efter udveksling af holdopstillinger bliver skadet eller af anden årsag
udgår inden sin første kamp, kan der ikke indsættes reserve. Der skal i sådanne tilfælde
foretages oprykning af spillere/par i de berørte kategorier.
I tilfælde af, at en spiller bliver skadet eller af anden årsag udgår under sin første kamp, kan
spilleren ikke deltage i anden kamp, og der kan ikke indsættes reserve. I sådanne tilfælde
fastholdes den oprindelige opstilling i den anden kategori, som den udgåede spiller skulle have
spillet.
§ 32
I tilfælde af en spillers afbud inden udveksling af holdopstillingen, er det muligt at indsætte en
anden spiller, der i samme spillerunde har deltaget på et af klubbens lavere rangerende hold.
En sådan spiller er herefter oversidder i den kommende spillerunde. Brug af reserve skal
fremgå af indtastningen i Badmintonpeople.

§ 33
Såfremt et hold trækkes fra holdturneringen, afgør spilleudvalgene, hvilke spillere, der må
anvendes på andre hold, og i hvilket omfang det må ske.
§ 34
Vinder af en match er den klub, der vinder flest kampe.
I matcher med ulige antal kampe, dvs. 7, 9, 11 eller 13, fordeles der 3 matchpoints. I en
match med 13 kampe gælder det således: Hvis et hold vinder med 8-5 eller mere, får dette
hold alle 3 matchpoints. Ved slutcifrene 7-6 tildeles det vindende hold 2 matchpoints, mens
det tabende hold får 1 matchpoint. I matcher med 9 kampe kræver det en sejr på 6-3 for at
opnå 3 matchpoints, ved slutcifrene 5-4 tildeles hhv. 2 og 1 point, og så fremdeles.
I matcher med lige antal kampe, dvs. 4, 6 eller 8, fordeles der 2 matchpoints. Hvis et hold
vinder matchen får holdet begge matchpoints, hvis matchen ender uafgjort, får hvert hold 1
matchpoint.
Rækkefølgen i en pulje afgøres således:
1. Vinderen af en pulje er den klub, der opnår flest matchpoints. I slutspilspuljer i senior- og
veteranrækkerne medregnes endvidere placeringspoints fra grundspillet, jf. §§ 63 og 79.
2. Dersom to eller flere klubber samlet opnår lige mange matchpoints og placeringspoint,
afgøres rækkefølgen i henholdsvis grundspillet eller slutspillet ved, at den klub, der har
vundet flest matcher i puljen, rangeres højest.
3. Står to eller flere klubber stadig lige, afgøres rækkefølgen i henholdsvis grundspillet eller
slutspillet således, at den klub, der har flest vundne kampe i puljen, rangeres højest.
4. Står to klubber stadig lige, afgøres rækkefølgen af den indbyrdes match. Er det flere end to
klubber, der står lige, afgøres rækkefølgen i henholdsvis grundspillet eller slutspillet
således, at den klub, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne contra tabte
sæt i puljen, rangeres højest.
5. Står to eller flere klubber stadig lige, afgøres rækkefølgen i henholdsvis grundspillet eller
slutspillet således, at den klub, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne contra
tabte points i puljen, rangeres højest.
§ 35
Protester over modstanderholdene vedrørende de i disse reglementer omhandlede turneringer
skal sendes pr. mail til spilleudvalget senest 3 dage efter matchens afvikling. Der skal også
sendes en kopi til modstanderklubben.
Modstanderklubben har herefter mulighed for at sende en kommentar til spilleudvalget med
kopi til den protesterende klub senest 7 dage efter modtagelsen af protesten.
De respektive spilleudvalg kan dispensere fra disse frister, såfremt protesten vedrører forhold,
som ikke var kendte ved matchens afvikling.
De respektive spilleudvalg kan endvidere tage sager op på eget initiativ.
Ved fremsendelse af protest skal der overføres et depositum på kr. 500,- til kredsens konto.
Dette tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.
Spilleudvalget meddeler den protesterende klub, hvis protesten omfatter mere end et forhold,
og der derfor i givet fald skal betales yderligere depositum.
Protesten afgøres af spilleudvalget, der er højeste myndighed vedr. holdturneringen.
Ved bedømmelse af styrkeforholdet mellem spillerne lægges kun vægt på de tidligere spillede
holdturneringsmatcher samt nyligt spillede åbne turneringer. Interne styrketurneringer, fravær
pga. skader og lignende, vil ikke have indflydelse på vurderingen.
Procedurefejl samt tvivlsspørgsmål om fortolkningen af reglementerne kan appelleres til
Badminton Danmark's appeludvalg, jf. lovenes § 30. En sådan appel skal indsendes ved
anbefalet brev senest 14 dage efter den modtagne afgørelse fra spilleudvalget.

Såfremt en protest tages til følge, idømmes klubben, mod hvem protesten er nedlagt, en bøde
på 500 kr.
§ 36
Såfremt en klub har benyttet en ikke deltageberettiget spiller eller ikke opstiller i
styrkerækkefølge, jf. § 21, tabes den eller de kampe, som den begåede ulovlighed har haft
indflydelse på.
§ 37
Såfremt en klub trækker et tilmeldt hold inden eller under holdturneringen, jf. § 20, ikendes
klubben en bøde i henhold til kredsens takster.
§ 38
Stiller et hold ikke op i en match, ikendes klubben en bøde i henhold til kredsens takster.
§ 39
Manglende eller for sen indtastning af holdsedler på www.badmintonpeople.dk samt
mangelfuld udfyldelse af holdsedlerne, kan medføre en bøde i henhold til kredsens takster. Det
samme gælder, hvis en klub gør brug af ikke-oprettede spillere, jf. § 16.
§ 40
For sen indberetning af tidspunkter for matcher kan medføre en bøde i henhold til kredsens
takster. Bøden ikendes pr. hold.
§ 41
Ved overtrædelse af reglementet i øvrigt kan bestyrelsen idømme en klub en bøde, karantæne
eller lignende.
§ 42
Ved usportslig optræden kan spillere/ledere/klubber idømmes karantæne eller bøde af
bestyrelsen.
§ 43
Spilleudvalgene er højeste myndighed i turneringsanliggender.
Spørgsmål, der ikke er omfattet af reglementet, afgøres af spilleudvalgene, ligesom disse
sammen med bestyrelsen kan foretage rettelser og ændringer i reglementet.
§ 44
For de respektive holdturneringer gælder i øvrigt nedenfor nævnte afsnit B, C og D.

B. Ungdomsholdturneringen
§ 45
Ungdomsholdturneringen udskrives i følgende alderskategorier:
U17, U15, U13, U11 og U09.
U17 er spillere, der inden den 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 15 år, men ikke 17
år.
U15 er spillere, der inden den 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 13 år, men ikke 15
år.

U13 er spillere, der inden den 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 11 år, men ikke 13
år.
U11 er spillere, der inden den 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 9 år, men ikke 11 år.
U09 er spillere, der inden den 1. januar i den pågældende sæson ikke er fyldt 9 år.
U09 spillere, der fra sæsonstart er klassificeret som U11A eller U11B spillere, skal spille på U11
hold.
Spillerne skal som udgangspunkt spille på hold i deres respektive aldersgrupper. En spiller kan
dog spille i en aldersgruppe ældre uden dispensation, når der er tale om A-D hold.
På E/M hold kræves dispensation for at kunne benytte spillere fra en yngre årgang.
Dispensation med navn på de(n) pågældende spiller(e) skal søges ved tilmelding af holdet.
Der kan ikke give dispensation til deltagelse på et E/M-hold i en ældre årgang, såfremt den
pågældende klub har et E/M-hold i spillerens egen årgang.
En spiller kan i samme sæson alene repræsentere én aldersgruppe i ungdomsholdturneringen.
Dog kan man på A-D hold anvende en yngre spiller som reserve under forudsætning af, at den
pågældende spiller i samme runde også spiller for sit normale hold i sin egen årgang, hvis
dette hold har kamp i runden.
For E/M hold gælder endvidere følgende: En spiller skal i sæsonen optræde for samme klub i
såvel individuelle ungdomsturneringer som i ungdomsholdturneringen.
§ 46
Der er fri tilmelding til holdturneringen, dog gælder følgende begrænsninger:
Der kan ikke tilmeldes fælleshold i E/M-rækken, jf. § 3.
§ 47
Holdturneringen udskrives i et stort antal rækker, og det er spillerens klassifikation ved
sæsonstart pr. 1. august, der afgør, hvilken række spilleren må deltage i. Selvom spilleren
rykker op undervejs, så betragtes spilleren i holdturneringssammenhæng ud fra den
klassifikation, som spilleren havde pr. 1. august.
Eliterækkespillere fra sæsonstart kan alene deltage på E/M-hold, mens det i de øvrige rækker
er tilladt at anvende 1 (2) spiller(e), der maksimalt er klassificeret en række højere oppe. Se
de nærmere regler for matcher i de enkelte rækker samt deltagerberettigede spillere i skemaet
nedenfor.
Elite/Mesterrække for U 17, U15 og U13 samt A-række for U11
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge + 3 piger

9 kampe: 2 mix, 2 ds, 2 hs,

Alle, uanset klassifikation

1 dd og 2 hd

A-række for U17, U15 og U13
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge + 2 piger

8 kampe:

Ingen eliterækkespillere

1 mix, 1 ds, 3 hs, 1 dd og 2

Max. 2 mesterrækkespillere

hd

Ubegrænset antal A-, B-, C- og Drækkespillere

4 drenge

6 kampe:

Ingen eliterækkespillere

4 hs og 2 hd

Max. 1 mesterrækkespiller
Ubegrænset antal A-, B-, C- og Drækkespillere

4 spillere –

6 kampe:

Ingen eliterækkespillere

Mindst 1 pige

4 singler og 2 doubler

Max. 1 mesterrækkespiller
Ubegrænset antal A-, B-, C- og Drækkespillere

B-række for U17, U15, U13 og U11
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge + 2 piger

8 kampe:

Ingen elite- og mesterrækkespillere

1 mix, 1 ds, 3 hs, 1 dd og 2

Max. 2 A-rækkespillere (i U11 kun 1 A-

hd

spiller)
Ubegrænset antal B-, C- og Drækkespillere

4 drenge

6 kampe:

Ingen elite- og mesterrækkespillere

(udbydes ikke i

4 hs og 2 hd

Max. 1 A-rækkespiller

U11)

Ubegrænset antal B-, C- og Drækkespillere

4 spillere –

6 kampe:

Ingen elite- og mesterrækkespillere

Mindst 1 pige

4 singler og 2 doubler

Max. 1 A-rækkespiller

(udbydes i U11

Ubegrænset antal B-, C- og D-

uden krav om pige)

rækkespillere

C-række for U 15 og U13
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 drenge

6 kampe:

Ingen elite, mester- og A-rækkespillere

4 hs og 2 hd

Max. 1 B-rækkespiller
Ubegrænset antal C- og D-rækkespillere

4 spillere –

6 kampe:

Ingen elite, mester- og A-rækkespillere

Mindst 1 pige

4 singler og 2 doubler

Max. 1 B-rækkespiller
Ubegrænset antal C- og D-rækkespillere

D-række for U15, U13 og U11
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 spillere

6 kampe:

Ingen elite-, mester-, A- og B-

4 singler og 2 doubler

rækkespillere
Max. 1 C-rækkespiller
Ubegrænset antal D-rækkespillere

U09-rækken
Holdtype

Kampe

Tilladte spillere

4 spillere

6 kampe:

Ingen, som spiller individuelt i U11 A eller

4 singler og 2 doubler

B.
Alle øvrige U09 spillere.

§ 48
I E/M-rækkerne for U17, U15, U 13 og i U11 A-rækken består et hold af 4 drenge og 3 piger.
Hver match består af 9 kampe der afvikles således: 2 MD - 2 HS - 2 DS - 2 HD - 1 DD. Alle
spillere skal spille 2 kampe i 2 forskellige kategorier. Alle drengene spiller HD samt enten HS
eller MD, mens de tre piger spiller hhv. DS og DD, DS og MD, samt DD og MD.
§ 49
I rækker for hold bestående af 4 drenge og 2 piger består hver match af 8 kampe, der afvikles
således: 1 MD - 1 DS - 3 HS - 1 DD - 2 HD. Alle spillere skal spille 2 kampe i 2 forskellige
kategorier, hvoraf den ene skal være double, mens den anden skal være enten single eller
mixdouble.
§ 50
I rækker for hold bestående af 4 spillere består hver match af 6 kampe, der afvikles således:
4S – 2D. Alle spillere skal spille to kampe, en single og en double.
§ 51
Til matcher med 9 kampe skal den arrangerende klub påregne brug af min. 3 dusin bolde. Til
øvrige matcher skal påregnes brug af min. 2 dusin bolde.
Er klubberne i forvejen enige derom, kan der i turneringen benyttes syntetiske bolde. Dette
skal klubberne bekræfte skriftligt over for hinanden.
Alle kampe i en match skal spilles med samme boldtype.
§ 52
Puljevinderne spiller mod hinanden om 1. pladsen i de respektive rækker efter en af USU
foretagen lodtrækning. Derudover kan USU vælge at arrangere finaler mellem de to øverste
hold i rækker, hvor der kun er én pulje.
§ 53
Der foretages ingen op- eller nedrykning.

C. Seniorholdturneringen
§ 61
Spillere skal inden den 1. januar i den pågældende sæson være fyldt 15 år, dvs. U17-spiller.
Herfra kan ikke dispenseres.
§ 62
Turneringen afvikles i 5 niveauer: Sjællandsserien, Serie 1, Serie 2, Serie 3 og Serie 4. På alle
niveauer udbyddes rækker for hold med 6 herrer og 4 damer, hvor hver match består af 13
kampe der afvikles således: 2 MD - 2 DS - 4 HS - 2 DD - 3 HD. Alle holdets spillere skal spille
ren double, samt enten single eller mixed double.
Derudover udbydes i Serie 2, 3 og 4 rækker for hold med 4 herrer og 2 damer, hvor hver
match består af 8 kampe der afvikles således: 1 MD – 1 DS – 3 HS – 1 DD – 2 HD.
Endelig udbydes i Serie 2, 3 og 4 rækker for hold med 4 herrer, hvor hver match består af 6
kampe der afvikles således: 4 HS – 2 HD.

§ 63
Spilleform og antallet af hold i hver pulje afhænger af tilmeldingen i de enkelte rækker og
fastsættes af spilleudvalget. I Sjællandsserien og Serie 1 spilles efter Badminton Danmarks
model for DH-turneringen, som afvikles som følger:
Efter de første 7 runder (grundspillet) går de 4 bedst placerede klubber i hver pulje sammen
med en anden pulje for at spille om oprykning. Der spilles 4 matcher mod de klubber, man
ikke har mødt i grundspillet.
De 4 dårligst placerede klubber i hver pulje i grundspillet mødes på samme måde i kampen om
placeringerne fra 9-16.
Matchpoints, sejre og score fra grundspillet tages ikke med over i slutspillet. I stedet medtages
placeringspoint 6-4-2-0 således:
Nr. 1 og nr. 5:

6 point

Nr. 2 og nr. 6:

4 point

Nr. 3 og nr. 7:

2 point

Nr. 4 og nr. 8:

0 point

Straks efter 7. spillerunde vil der tilgå klubberne endelig besked om slutspillet.
I øvrige rækker tages der ved fastsættelsen af spilleform og antal af puljer hensyn til såvel
antallet af tilmeldte hold som den geografiske fordeling. Det tilstræbes, at alle hold får mindst
8 kampe på en sæson.
§ 64
Der foretages både op- og nedrykrning efter hver sæson. Antallet af op- og nedrykkere
markeres med streger i Badmintonpeople og er som følger:
Sjællandsserien: 5 oprykkere. Antal nedrykkere bestemmes ud fra antallet af sjællandske
nedrykkere fra DH-turneringen.
Serie 1: I alt 5 oprykkere – de to bedste fra hvert af de to oprykningsspil, samt den bedste
3’er (findes ved direkte sammenligning af points, sejre, score, etc, jfr § 34). Antal nedrykkere
bestemmes af antallet af sjællandske nedrykkere fra DH-turneringen.
Serie 2: I alt 5 oprykkere fra alle tre rækker (6+4, 4+2 og herrerække). Antal fra hver række
er afhængigt af antallet af hold og puljer og fastsættes umiddelbart før hver sæsonstart.
Antallet af nedrykkere er ligeledes afhængigt af antallet af hold og puljer i hver række og
fastsættes også umiddelbart før hver sæsonstart.
Serie 3: Både op- og nedrykning er afhængigt af antallet af hold og puljer i hver række og
fastsættes umiddelbart før hver sæsonstart.
Serie 4: Oprykning er afhængigt af antallet af hold og puljer i hver række og fastsættes
umiddelbart før hver sæsonstart. Der er ingen nedrykning.
§ 65
Forud for hver sæson vil det være muligt at skifte holdstørrelser på følgende vilkår:
-

-

Ved skift fra et 6+4 hold til et eller to små hold (f.eks. et 4+2 hold og et herrehold), vil
begge hold være berettiget til at spille i den række, som 6+4 holdet var kvalificeret til.
Ved skift fra et 4+2 hold til enten et 6+4 hold eller et herrehold, vil det nye hold i
begge tilfælde være berettiget til at spille i samme række, som 4+2 holdet var
kvalificeret til.
Ved skift fra et herrehold til et 4+2 hold, vil det nye hold på samme måde være
berettiget til en plads på det niveau, som herreholdet har kvalificeret sig til.

Ved skift direkte fra et herrehold til et 6+4 hold, rykkes det nye hold en række ned i forhold til
den række, som herreholdet er kvalificeret til.

§ 66
Et trukket hold starter i den efterfølgende sæson i nærmeste underliggende række.
§ 67
SSU kan foretage yderligere oprykninger eller annullere nedrykninger for at opnå et mere
optimalt antal hold i en eller flere rækker/puljer.

D. Veteranholdturneringen
§ 71
Veteranholdturneringen tilstræbes afviklet i alderskategorierne "35+", "40+", "50+" og "60+",
jf. aldersbegrænsningerne i § 73.
§ 72
Deltagelse i Elite-, Mester- og A-række hos Veteran 40+ afgøres af placeringerne i
holdturneringen i den foregående sæson. Der er fri tilmelding til de øvrige rækker.
§ 73
Spillerne skal 1. maj i den pågældende sæson være fyldt henholdsvis:
35 år i Veteran 35+,
40 år i Veteran 40+,
50 år i Veteran 50+
60 år i Veteran 60+.
Herfra kan ikke dispenseres.
§ 74
På hold med 6 herrer og 4 damer består hver match af 11 kampe, der afvikles således: 4 MD 2 HS - 2 DD - 3 HD. Følgende kamprækkefølge kan også tillades: 2 HS - 4 MD - 2 DD - 3 HD.
§ 75
På hold med 4 herrer og 4 damer består hver match af 8 kampe, der afvikles således: 4 MD 2 DD - 2 HD
§ 76
På hold med 6 herrer og 2 damer består hver match af 8 kampe, der afvikles således: 2 MD 1 DD - 5 HD. På disse hold skal holdopstillingen være som følger: 1. + 2. HD spilles som
vendedoubler, dvs. 1. HD mod 1. HD, 2. HD mod 2. HD, 1. HD mod 2. HD og 2. HD mod 1.
HD. De to 3. HD spiller mod hinanden og skal spille mixdoublerne.
§ 77
På hold med 4 herrer og 2 damer består hver match af 7 kampe, der afvikles således: 2 MD 2 HS - 1 DD - 2 HD. Følgende kamprækkefølge kan også tillades: 2 HS - 2 MD - 1 DD - 2 HD.
§ 78
På hold med 4 spillere (herrehold) består en match af 4 kampe (vendedoubler). Den enkelte
spiller hver 2 doubler.
På hold med 2 herrer og 2 damer består hver match af 4 kampe, der afvikles således: 2MD – 1
DD – 1 HD.

§ 79
a. Veteran 40+
Eliterækken er inddelt i 2 puljer med hver 8 hold. Der spilles et grundspil bestående af 7
kampe. De 4 bedst placerede hold fra hver pulje danner en slutspilspulje. Hvert hold møder de
4 hold fra den anden pulje. Vinderen af slutspillet er Sjællandsmester i Eliterækken.
De 4 dårligst placerede hold i hver pulje danner en slutspilspulje om nedrykning. Hvert hold
møder de 4 hold fra den anden pulje. De 2 dårligst placerede i nedrykningsslutspillet rykker
ned i Mesterrækken.
Matchpoints, sejre og score fra grundspillet tages ikke med over i slutspillet. I stedet medtages
placeringspoint 6-4-2-0 således:
Nr. 1 og nr. 5:

6 point

Nr. 2 og nr. 6:

4 point

Nr. 3 og nr. 7:

2 point

Nr. 4 og nr. 8:

0 point

Mesterrækken er inddelt i 2 puljer med hver 8 hold. Der spilles et grundspil bestående af 7
kampe. De 4 bedst placerede hold fra hver pulje danner en slutspilspulje om oprykning. Hvert
hold møder de 4 hold fra den anden pulje. De 2 bedst placerede i oprykningsslutspillet rykker
op i Eliterækken, og vinderen er Sjællandsmester i Mesterrækken.
De 4 dårligst placerede hold fra hver pulje danner en slutspilspulje om nedrykning. Hvert hold
møder de 4 hold fra den anden pulje. De 4 dårligst placerede i nedrykningsslutspillet rykker
ned i A-rækken.
Matchpoints, sejre og score fra grundspillet tages ikke med over i slutspillet. I stedet medtages
placeringspoint 6-4-2-0 således:
Nr. 1 og nr. 5:

6 point

Nr. 2 og nr. 6:

4 point

Nr. 3 og nr. 7:

2 point

Nr. 4 og nr. 8:

0 point

A-rækken er inddelt i 4 puljer. Der spilles et grundspil bestående af 7 kampe. De 4 bedst
placerede hold fra hver pulje danner sammen med holdene fra en anden pulje to slutspilspuljer
om oprykning efter en af VETU foretagen lodtrækning. Hvert hold møder de 4 hold fra en
anden pulje. De 2 bedst placerede hold fra hver pulje rykker op i Mesterrækken. Vinderne af
de 2 oprykningspuljer spiller finale om Sjællandsmesterskabet i A-rækken.
De 4 dårligst placerede hold fra hver pulje danner sammen med en anden pulje slutspilspuljer
om nedrykning. Hvert hold møder de 4 hold fra en anden pulje. De 2 dårligst placerede hold i
hver nedrykningspulje rykker ned i B-rækken.
Matchpoints, sejre og score fra grundspillet tages ikke med over i slutspillet. I stedet medtages
placeringspoint 6-4-2-0 således:
Nr. 1 og nr. 5:

6 point

Nr. 2 og nr. 6:

4 point

Nr. 3 og nr. 7:

2 point

Nr. 4 og nr. 8:

0 point

B-rækken er inddelt i op til 8 puljer, hvor alle puljevindere rykker op i A-rækken. Der spilles
slutkampe efter en af VETU foretagen lodtrækning.
Hvis der er 3 puljer i B-rækken, rykker den bedste 2'er endvidere op.

Rækkefølgen mellem 2'erne fra de respektive puljer afgøres af færrest afgivne matchpoints.
Står 2 eller flere klubber stadig lige, afgøres rækkefølgen af færrest tabte matcher. Står 2 eller
flere klubber stadig lige, afgøres rækkefølgen af størst positiv forskel i vundne contra tabte
kampe, subsidiært sæt og mest subsidiært points, jf. princippet i § 34.
Hvis der alene er 2 puljer i B-rækken, rykker begge 2’ere op.
b. Øvrige rækker
Puljevinderne i de øvrige rækker spiller evt. slutkampe efter en af VETU foretagen lodtrækning,
og vinderholdet er Sjællandsmester.
§ 80
VETU kan foretage yderligere op- og nedrykninger for at opnå det ønskede antal hold i
rækkerne.

