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Holdturneringen 2014/2015 - Senior
Seniorspilleudvalget indbyder herved klubberne til deltagelse i kredsens seniorholdturnering 2014/2015.
Turneringen udskrives i rækkerne Sjællandsserien, Serie 1, Serie 2, Serie 3 og Serie 4. Derudover
inviteres til SM for hold (se side 3).

Holdrunder
Holdrunderne ligger i samme terminer som sidste år. Datoerne er følgende:
2014: 6.-7. september, 20.-21.september, 4.-5.oktober, 25.-26.oktober, 15.-16.november, 6.-7.december.
2015: 10.-11.januar, 2.-3. februar, 21.-22.februar, 7.-8.marts, 21.-22.marts
Derudover vil der muligvis komme kvalifikationskampe lørdag d. 11. eller lørdag d. 18. april.

Holdstørrelser
I Sjællandsserien og Serie 1 spilles alle holdkampe med hold på 6 herrer og 4 damer, som spiller 13
kampe i hver holdkamp.
I Serie 2 og 3 er det muligt at vælge frit imellem 3 forskellige holdtyper:
-

6+4 hold: 6 herrer og 4 damer (13 kampe, som i Sjællandsserien og DH-rækkerne).
4+2 hold: 4 herrer og 2 damer (der spilles 1 mix, 1 ds, 3 hs, 1 dd og 2 hd).
Herrehold: 4 herrer (der spilles 4 hs og 2 hd).

I Serie 4 er det muligt at vælge imellem 4+2 hold og herrehold.

Puljestørrelser og spilleform
I Sjællandsserien og Serie 1 spilles hhv. 2 og 4 puljer med 8 hold, som efter et grundspil deles i
oprykningsspil og et nedrykningsspil.
I Serie 2, 3 og 4 vil puljestørrelser og spilleform være afhængigt af antallet af tilmeldte hold i de forskellige
holdtyper, samt holdenes geografiske beliggenhed.
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Hvem kan tilmelde sig hvor?
Tilmelding i Sjællandsserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3 er som sædvanligt afhængigt af placering i sidste
sæson, mens der er fri tilmelding i Serie 4. Dog er der i Serie 3 fri tilmelding af 6+4 hold, da denne
holdtype ikke findes i Serie 4.
Såfremt man melder andre holdstørrelser til end sidste år, gælder følgende regler for tilmelding:
-

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.

Flere hjemmekampe samtidig
For at sikre optimale betingelser for det sociale aspekt, vil programmet så vidt muligt blive lavet således,
at klubberne har 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.
Op- og nedrykning.
Der spilles om op- og nedrykning i alle rækker inden for hver af de 3 holdtyper. Dog kan herrehold ikke
rykke højere op end Serie 2, mens et 4+2 hold der spiller sig til oprykning fra Serie 2 skal kunne skifte
størrelse til et 6+4 hold fra den efterfølgende sæson for at kunne gøre brug af en plads i Serie 1.
Der er ingen nedrykning for 6+4 hold fra Serie 3, og heller ikke for 4+2 hold og herrehold fra 4, da det er
laveste rækker for de respektive holdtyper.

Kampprogram
Kampprogrammet udsendes og offentliggøres på Badmintonpeople i ugen d. 9. – 15. juni. Herefter vil der
være åbent for indtastning af spilletider frem til søndag d. 22. juni. (Det gælder dog ikke Serie 4, hvor der
først er endelig tilmelding til september).
Klubberne taster selv spilletiderne ind. Vejledning og regler for tidssætning udsendes sammen med
kampprogrammet.
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SM for hold
Vi håber igen i år, at rigtig mange vil tilmelde sig SM for hold, som traditionelt er en rigtig god turnering at
starte sæsonen med.
Der spilles i følgende rækker:
Elite-rækken for hold i Liga, 1. og 2. division (alle spiller efter DH-systemet, dvs med 6+4 hold).
DH-rækken for hold i 3. division og DS.
SJ-rækken for hold i Sjællandsserien og Serie 1.
Serierækken for hold i Serie 2 og Serie 3.
Alle kampe spilles i weekenden 25. – 26. august. Det foregår som sædvanligt i Værløse, samt evt.
også i en anden hal hvis vi ikke kan være i Værløse alle sammen.

Tilmelding og indskud
Bortset fra Serie 4 skal tilmelding til både den almindelige holdturnering og SM foretages senest onsdag
d. 4.juni. Tilmelding skal ske elektronisk på dette link: Tilmelding Seniorhold 2014-2015.
Som det vil fremgå af formularen, kan Serie 4-hold godt tilmeldes allerede nu. Men man får muligheden
igen til september, hvor der kommer særskilt invitation og tilmeldingsskema til denne række.
Indskuddet i den almindelige turnering er 1000 kr. pr. hold i 6+4, og 800 kr. pr. hold i 4+2 og Herrerækken.
I SM for hold er indskuddet 600 kr. pr. hold. Det samlede indskud opkræves klubvis i september.
BEMÆRK! Det er en forudsætning for deltagelse, at man ikke er i restance med kontingentindbetaling
samt indskud for den forgangne sæson.

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

