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§ 1 SPILLETILLADELSE
Stk. 1 Der henvises til Badminton Danmarks reglement for spilletilladelse og klubskifter. For at kunne
deltage i Badminton Nordjyllands senior holdturneringen 2017/2018 skal spillerne være fyldt 13 år senest
31.12 i den pågældende sæson (1. års U15 spillere).
Stk. 2 Alle spillere der deltager i holdturneringen skal før første holdrunde være oprettet i
Badmintonpeople.

§ 2 AFVIKLING AF MATCH
Mindst 2 baner til rådighed pr. holdkamp.

§ 3 INDBYDELSE OG DELTAGELSE
stk. 1 Indbydelse
Der sendes indbydelse til holdturneringen til alle klubber i kredsen. De i indbydelsen anførte
tilmeldingsfrister skal overholdes.
stk. 2 Afmeldelse
Hvis et hold trækkes efter 1. Spillerunde, idømmes klubben en bod på 500 kr.
stk. 3 Ved afbud til holdturneringskamp idømmes klubben en bod på 200 kr. (Såfremt afbuddet ikke er
meddelt senest 24 timer før en holdkamp betragtes holdet som udeblevet fra holdkamp)
stk. 4 Ved udeblivelse fra holdkamp idømmes klubben en bod på 500 kr.

§ 4 HOLD OG RÆKKE
§4.1 SERIE 2-4
Der er op til 16 hold i en serie fordelt på 2 puljer med op til 8 hold i hver. Et hold består af 4 herrer og 2
damer. I hver match spilles der 8 kampe (1 DD, 2 HD, 1 MD, 1 DS, 3 HS). Serien opdeles i et grundspil og et
slutspil. Er der ikke hold nok i en række afvikles rækken efter et puljespil.
§4.2 4 SPILLERE SINGLE
Et hold består af 4 spillere. I hver match spilles der 6 kampe (2 doubler, 4 singler). Rækken afvikles efter et
puljespil.
§4.3 4 SPILLERE DOUBLE
Et hold består af 4 spillere. I hver match spilles der 6 kampe (doubler). Holdkampen afvikles over 3 runder
med hver 2 doubler. Alle spillere spiller 3 kampe (doubler). Rækken afvikles efter et puljespil.

§ 5 TURNERINGSAFVIKLINGEN
§5.1 PULJESPIL
I puljespillet møder alle hold hinanden 2 gange. En gang på udebane og en gang på hjemmebane.

6 POINTTILDELING
Stk. 1
I serie 2-4 gives 2 point for 5 eller flere vundne kampe i en match. Ved 4 vundne kampe gives 1 point ellers
gives 0 point.
Stk. 2
I ”4 spillere single/double” gives 2 point for 4 eller flere vundne kampe i en match. Ved 3 vundne kampe
gives 1 point ellers gives 0 point.
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§7 OP/NEDRYKNING
§7.1 SERIE 2-4
Stk. 1
Såfremt § 7.2 ikke har været i spil rykkes placeringerne 1 og 2 i serie 2 en række op. Antallet af hold der
rykker ned er afhængig af hvor mange hold der nedrykkes fra serie 1.
Stk. 2
Såfremt § 7.2 ikke har været i spil rykkes vinderen af hver pulje i serie 3 en række op. Antallet af hold der
rykker ned er afhængig af hvor mange hold der nedrykkes fra serie 1.
§7.2 DH TURNERINGEN , KREDSSERIEN OG SERIE 1
Såfremt flere/færre hold op/nedrykkes fra DH turneringen, Kredsserien og serie 1 får dette indvirkning på
op og nedrykningen i Nordjyllands holdturnering serie 2-4. SSU fremsender anvisning på op/nedrykningsspil
straks efter at DH turneringens op/nedrykningsspil er afsluttet.
§7.3 ”4 SPILLERE SINGLE /DOUBLE”
Nr. 6 i ”4 spillere single A” rykker ned i ”4 spillere single B”.
Nr. 4+5 i hver pulje i ”4 spillere double B” rykker ned i ”double C”
Nr. 1 i ”4 spillere single B”/og nr. 1 i hver pulje i ”double B” rykker op i A-rækken.

§ 8 AFVIKLING AF TURNERINGEN
stk. 1
En holdmatch kan rykkes frem til et tidligere tidspunkt i sæsonen, såfremt klubberne er enige herom. Det
nye spilletidspunkt skal skriftlig eller pr. mail meddeles holdturneringsadministrator omgående dog senest
24 timer før en holdmatch.
stk. 2
En match kan ikke udsættes ud over det i matchprogrammet anførte tidspunkt med mindre specielle
forhold gør sig gældende, en udsættelse kræver skriftlig (eller mail) dispensation fra
holdturneringsadministrator.

§ 9 DEN ARRANGERENDE KLUBS FORPLIGTELSER
1. At aftale tidspunkter for matcherne. Matcher i turneringen skal normalt spilles i weekenden. Kampene skal startes
lørdag mellem kl. 11:00 og kl. 17:00. Søndag mellem kl. 11:00 og 15:00 medmindre andet aftales klubberne imellem.
Det er tilladt at fastsætte en hjemmekamp på en hverdagsaften (dog ikke fredag) i den uge hvor runden skal afvikles.
Kampen skal startes kl. 19:00 medmindre begge klubber er enige om et andet tidspunkt.

2. At afholde eventuelle udgifter til halleje.
3. At afholde boldudgifter.
4. At sørge for turneringsledelse.
5. At indtaste resultaterne i Badmintonpeople straks efter kampens afvikling.

§ 10 HOLDOPSTILLING
stk. 1
Holdene skal opstilles med spillerne (parrene) i rækkefølge efter spillestyrke og med den stærkeste spiller
(det stærkeste par) øverst.
stk. 2
Klubber der deltager med flere hold skal anvende sine stærkeste spillere på det højest rangerende hold.
stk. 3
En spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end et hold (en spiller må gerne spille på 1 hold i
rækken ”4 spillere single”, ”4 spillere double” og på et serie hold). Ved skader eller andre force majeure
inden holdsedlen er udvekslet, er det muligt at indsætte en spiller som i samme spillerunde har deltaget på
et lavere rangerende hold. Benyttelse af en sådan spiller skal klart fremgå af holdskemaet. En spiller, som
har været benyttet på et højere rangerende hold, kan først spille på det lavere rangerende hold, når det
højere rangerende hold har spillet eller samtidig (=samme runde) spiller.
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Stk. 4
Holdopstilling i rækken ”4 spillere” double. Alle spillere på holdet rangeres fra 1 til 4 (den bedste
doublespiller er 1 og så videre ned efter). I første runde spiller ”spiller 1” og ”2” sammen mod ”spiller 1” og
”2” og ”spiller 3” og ”4” mod ”spiller 3” og ”4”. I 2. runde spiller ”spiller 1” og ”3” sammen mod ”spiller 1”
og ”3” og ”spiller 2” og ”4” mod ”spiller 2” og ”4”. I sidste runde spiller ”spiller 1” og ”4” mod ”spiller 1” og
”4” og ”spiller 2” og ”3” mod ”spiller 2” og ”3”.

§ 11 SKADER OG SYGDOM
Hvis en spiller på grund af skade eller sygdom ikke kan gennemføre kampen, betragtes denne som vundet
af modstanderen. Resultatet af kampen skal indgå som på det tidspunkt afbrydelsen indtraf, den
fortsættende spiller godskrives resten af kampen op til 21 points pr. sæt.

§ 12 SANKTIONER FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEMENT
§12.1 UDEBLIVELSE
a: Et hold betragtes som udeblevet, hvis der ikke er meldt afbud senest 24 timer før det programsatte

tidspunkt.
b: Udebliver et hold til en aftalt match, vinder modstanderen uden kamp. Der idømmes en bod på 500 kr.
c: Et hold betragtes kun som mødt til en match, hvis der på det fastlagte spilletidspunkt er fremmødt et
antal spillere som gør det teoretisk muligt at vinde matchen eller spille matchen uafgjort.
d: Er det hjemmeholdet der udebliver kan udeholdet kræve sine rejseudgifter dækket. Ved beregningen af
kørsel anvendes statens takster sats A. I tilfælde af uenighed afgør de respektive udvalg sagen.
e: Er det udeholdet der udebliver kan hjemmeholdet kræve sine udgifter til halleje dækket.

§12.2 MANGLENDE RESULTATFORMIDLING
a: Er resultatet ikke tastet i Badmintonpeople senest 3 dage efter spilledagen, medfører dette en bod på kr.

300 til arrangørklubben
b: Desuden kan det respektive udvalg dømme hjemmeholdet som taber af samtlige kampe i en match
såfremt resultaterne ikke er tastet i Badmintonpeople senest 14 dage efter spilledato

§12.3 SPILLER IKKE OPRETTET I BADMINTONPEOPLE
Er en spiller der deltager i holdturneringen ikke oprettet i Badmintonpeople ved kampstart idømmes
klubben en bøde på 100,-

§12.4 ØVRIGE OVERTRÆDELSER
De respektive udvalg 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. 1500 i forbindelse med sådanne overtrædelser.
Badminton Nordjylland kan ved overtrædelser af dette reglement idømme sanktioner således.
1) Fratagelse af matchpoint
2) Omgøre resultat og kampe i en match
3) Udelukke et hold fra deltagelse
Dette gælder også ved manglende indbetaling af kontingent, indskud eller ikendte bøder.

§ 13 PROTESTER
stk. 1
Protester indsendes til Badminton Nordjyllands holdturneringsudvalg og skal for at blive behandlet være
afsendt senest 3 dage efter matchens afholdelse.
Der skal vedlægges et depositum på kr. 1000,-. Hvis protesten ikke tages til følge fortabes det indbetalte
depositum.
stk. 2
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Den protesterende klub skal indenfor samme frist tilsende modstanderklubben en kopi af protesten.
Stk. 3
Holdturneringsudvalget skal høre de implicerede parter. I tilfælde hvor en klub ikke reagerer på udvalgets
anmodning om kommentarer inden 5 dage efter anmodningen er modtaget anses klubbens høringsret for
tabt.
stk. 4
Holdturneringsudvalget skal tilstræbe at protesten færdigbehandles inden næste spillerunde. Udvalget skal
skriftlig eller pr. E-mail begrunde sine afgørelser over for de implicerede klubber.
stk. 5
Holdturneringsudvalget kan idømme sanktioner jf. §12.3
stk. 6
I de tilfælde, hvor protesten tages til følge, idømmes den klub, mod hvem protesten er nedlagt, en bod på
kr. 1000,stk. 7
Badminton Nordjylland er berettiget til selv at tage en sag op til behandling og afgørelse. Dette kan ske
indtil 14 dage efter sidste turneringskamp er afviklet.

§ 14 APPELMULIGHEDER
stk. 1
Afgørelser som holdturneringsudvalget træffer angående fortolkning af love og reglementer kan appelleres
til Badminton Danmarks appeludvalg.
stk. 2
Afgørelse der medfører bod på over kr. 1000,- kan ligeledes appelleres.
Stk. 3
Øvrige afgørelser er endelige og kan ikke appelleres.
stk. 4
Appellen skal indgives senest 14 dage efter afgørelsen er modtaget.

Holdturneringsudvalget
BADMINTON-Nordjylland

Øvrige regler køres efter DH-reglementet som kan læses her på www.badmintondanmark.dk
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