HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR
BADMINTON I DANMARK
Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og
Danmarksserien.
Det er enhver klub – og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i
turneringsreglementet, idet de er ansvarlige for, at medlemmerne overholder
dette. Såfremt et hold overtræder reglementet, vil det ikke være nogen
undskyldning, at lovovertrædelsen skyldes ukendskab hertil, hverken for
spillere eller ledere.
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1 Formål
§1

Turneringens formål
Holdmesterskabet har til formål at finde frem til det stærkeste
klubhold inden for Badminton Danmark (se dog Tillæg vedr.
holdfællesskaber).

2 Administration
§2

Administration

Stk. 1

BD’s administration har ansvaret for at arrangere afviklingen af hele
turneringen fra Danmarksserien, divisionerne og Badmintonligaen.

Stk. 2

Herudover udføres administrationsopgaver for HU i forbindelse med
løsningen af opgaverne som nævnt i § 4.

§3

Holdturneringsudvalget (HU)
HU består af en af repræsentantskabet valgt formand og
næstformand, samt 4 medlemmer jf. BD’s love § 19.
Holdturneringsudvalget kan nedsætte et øst- og vestudvalg til
eksempelvis behandling af protester.

§4

HU’s opgaver

Stk. 1

HU vejleder klubberne om forståelsen af bestemmelserne i dette
reglement.

Stk. 2

HU giver dispensationer, jf. § 6 stk. 6, § 29 stk. 3, § 30, § 32, stk. 4, §
33, stk. 2 og § 37, stk. 5b.
Når alt materiale er BD´s administration i hænde er behandlingstiden
på dispensationsansøgninger almindeligvis 14 dage.

Stk. 3

HU kan beslutte sanktioner overfor klubberne i henhold til § 33 stk. 1
og 5, § 34 stk. 12, § 45 stk. 3, § 53 stk. 2, § 54 stk. 1, 3 og 4, § 55 stk.
5 og kan af egen drift tage sager op efter § 56.

Stk. 4

HU/ afgør protester vedrørende turneringen.
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§5

Reglementets gyldighed

Stk. 1

Holdturneringen afvikles efter dette reglement, og turneringens
kampe efter de til enhver tid af BWF fastsatte spilleregler.

Stk. 2

Kredsenes holdturneringer er ikke omfattet af dette reglement.

Stk. 3

Kredsene bestemmer således også selv antallet af kampe pr. match
og antal spillere i deres serier, ligesom de også selv fastsætter
bestemmelser med hensyn til deres lokale seriers op- og nedrykning,
dog således at alle deltagende klubber, som er i stand til at stille det
nødvendige hold, har en reel chance for efterhånden at spille sig op i
den landsdækkende holdturnering.

§6

Matchprogram

Stk. 1

Matchprogrammerne for Badmintonligaen, divisionerne og
Danmarksserien fastsættes af BD’s administration.
Ved udarbejdelse af matchprogrammer tilstræbes en ligelig fordeling
af hjemme- og udematcher. Matchprogrammerne bekendtgøres så
tidligt som muligt for de implicerede klubber.

Stk. 2

Samtidig med matchprogrammet offentliggør administrationen et
antal spillerunder, som gælder for hele turneringen.

Stk. 3

Matcherne skal placeres i perioden 01.09. – 30.04.

Stk. 4

Procedure for udsendelse og indberetning af matchtider til
grundspillet: Samtlige klubber med hold i turneringen tilsendes et
matchprogram medio maj eller snarest derefter uden fastsatte tider
for afvikling af matcherne.
Klubberne skal herefter via Badmintonpeople indberette deres ønsker
om spilletider på alle hjemmematcher til BD’s administration i
løbet af 14 dage efter udsendelsen. Matchprogrammet for
grundspillet udsendes til samtlige klubber omkring 1. juni. Klubberne
har herefter 8 dage til at fremkomme med indsigelser overfor
modstanderklubben (med kopi til administrationen), såfremt
spilletiderne ikke kan accepteres af klubben
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Spilletiderne skal holdes inden for de fastsatte terminer. Herudover
skal klubberne indberette spilletidspunkter for hjemmebanematcher i
slutspillet. Terminer for disse fremgår af en oversigt, der tilsendes
klubberne.
Stk. 5

Matcher i turneringen skal normalt spilles i weekenden.
Starttidspunktet skal være fastsat således, at det muliggør rejse med
offentlige transportmidler samme dag. Kampene skal startes lørdag
mellem kl. 11.00 og kl. 17.00; søndag mellem kl. 11.00 og kl. 15.00
medmindre andet aftales klubberne imellem.
For kampe i Danmarksserien er det tilladt at fastsætte en
hjemmekamp på en hverdagsaften i den uge, hvor runden skal
afvikles. Kampen skal startes kl. 19.00 medmindre begge klubber er
enige om et andet starttidspunkt. Administrationen har dog ret til at
fastsætte andre regler, såfremt den geografiske afstand
nødvendiggør dette.

Stk. 6

For 1. division gælder, at der kan fastsættes kampe på hverdage. HU
kan dispensere for kravet om et starttidspunkt, som muliggør rejse
med offentlige transportmidler samme dag.

Stk. 7

Procedure for udsendelse og indberetning af matchtider til slutspillet:
Samtlige klubber med hold i turneringen tilsendes et matchprogram
umiddelbart efter sidste runde i grundspillet med de tider, som er
meldt ind ved grundspillets planlægning.
Såfremt en udebaneklub, under henvisning til § 6, stk. 5, ikke kan
acceptere det fastsatte spilletidspunkt, skal klubben meddele dette til
BD’s administration inden 8 dage fra modtagelsen af matchprogrammet for slutspillet. I modsat fald er matchprogrammet
endeligt.
Matchprogrammet for slutspillet skal så vidt muligt udsendes til
klubberne senest 14 dage før slutspillets 1. match.

§7

Økonomi

Stk. 1

For deltagelse i turneringen betaler hvert hold et indskud, der hvert år
fastsættes af BD’s Hovedbestyrelse efter indstilling fra BD´s
administration (se Oversigt over gebyrer m.v.).
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Indskuddet skal være betalt senest den første bankdag efter den 15.
august forud for sæsonen. Ved manglende rettidig indbetaling
idømmes klubben en bøde (se Oversigt over gebyrer m.v.).
Er indskuddet ikke betalt senest den første bankdag efter den 22.
august fratages 3 point og er indskuddet ikke betalt senest den første
bankdag efter den 31. august udelukkes holdet af holdturneringen, jf.
i øvrigt § 20, stk. 4 (liga-reglementet)/§ 33, stk. 6 (dette reglement).
Stk. 2

For divisioner/Danmarksserien med bornholmske hold kan BD’s
Hovedbestyrelse fastsætte særlige regler (m.h.t. økonomi samt
afvigelser for principperne for matchprogrammet).

Stk. 3

I divisionerne giver BD refusion for rejseudgifter for 10 spillere samt 1
træner eller leder (i alt 11) efter takster og regler fastsat af BD’s
hovedbestyrelse.
BD meddeler inden sæsonstarten, hvilken transportmåde, der
refunderes og efter hvilke regler.

3 Holdturneringsstruktur
§8

Turneringsform
Turneringen er opdelt i et grundspil og et slutspil.

§9

Grundspillet

Stk. 1

Grundspillet afvikles over 7 spillerunder, hvor de seks er placeret i
perioden 01.09.-31.12. og den sidste spillerunde er placeret i starten
af januar.

Stk. 2

Holdene spiller en enkeltturnering, hvor alle møder alle.

Skt. 3

Grundspillet afvikles i de under §§ 10-13 nævnte divisioner og serier.

§ 10

1. division
1. division, der omfatter otte hold.
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§ 11

2.division
2.division, opdelt i to - tilstræbt geografiske – puljer (1 og 2) med hver
otte hold – i alt seksten hold.

§ 12

3.division
3.division, opdelt i fire – tilstræbt geografiske – puljer (1-4) med hver
otte hold – i alt toogtredve hold.

§ 13

Danmarksserien
Danmarksserien, opdelt i DS øst og DS vest, som hver er
opdelt i fire puljer (1-4) med hver otte hold – i alt fireogtres
hold.

§ 14

Slutspillet

Stk. 1

Slutspillet afgør hvilken klub, der bliver Danmarksmester i badminton
for hold og afgør endvidere op- og nedrykninger til næste sæsons
grundspil.

Stk. 2

Antallet af spillerunder/matcher pr. hold fremgår nedenfor.

Stk. 3

Slutspillet afvikles i de under §§ 15-16 og §§ 18-23 nævnte puljer.

§ 15

Ligakvalifikationsspillet

Stk. 1

Ligakvalifikationsspillet omfatter de 2 højest placerede hold i 1.
divisions grundspil sammen med nr. 9 og nr. 10 fra ligaens grundspil.

Stk. 2

Ligakvalifikationsspillet afvikles efter Reglement for Badmintonligaen

§ 16

Nedrykningsspil fra 1. division

Stk. 1:

Nedrykningsspillet omfatter nr. 3 – nr. 8 fra grundspillet

Stk. 2:

Holdene tildeles point efter den opnåede placering i grundspillet, idet
matchpoint og score fra grundspillet ikke medtages i slutspillet.
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I stedet medtages placeringspoint 6-4-3-2-1-0 således: nr. 3: 6 point,
nr. 4: 4 point, nr. 5: 3 point, nr. 6: 2 point, nr. 7: 1 point og nr. 8: 0
point.
Stk. 3:

Nedrykningsspillet afvikles over 5 runder, hvor holdene mødes på
modsat bane af matchen grundspillet, dog således, at hvert hold har
minimum 2 hjemmebanematcher og maksimum kan få 3
hjemmebanematcher.
Matchprogrammet fastsættes af BD´ s administration.

Stk. 4:

Slutstillingen i puljen afgøres efter § 51 i dette reglement.

Stk. 5:

Nr. 5 og nr. 6 i nedrykningsspillet spiller næste sæsons 2.division.

§ 17

Øvrige slutspilspuljer

Stk. 1:

I de øvrige slutspilspuljer møder holdene i puljerne de hold, som de
ikke allerede har mødt i grundspillet.

Stk. 2:

Alle puljer afvikles over fire spillerunder og omfatter otte hold.

Stk. 3:

Holdene tildeles point efter den opnåede placering i grundspillet, idet
matchpoint og score fra grundspillet ikke medtages i slutspillet.
I stedet medtages placeringspoint 6-4-2-0 således: Nr. 1: 6 point, nr.
2: 4 point, nr. 3: 2 point og nr. 4: 0 point. Nr. 5: 6 point, nr. 6: 4 point,
nr. 7: 2 point og nr. 8: 0 point.

Stk. 4:

Slutstillingen i puljerne afgøres efter § 51.

§ 18

Kvalifikation til 1.division

Stk. 1:

Kvalifikation til 1.division omfatter de efter grundspillet fire højest
placerede hold i 2. division, pulje 1 og 2.

Stk. 2:

Holdene tildeles point efter den opnåede placering i grundspillet, idet
matchpoint og score fra grundspillet ikke medtages i slutspillet.
I stedet medtages placeringspoint således:
Nr. 1: 6 point, nr. 2: 4 point, nr. 3: 2 point og nr. 4: 0 point.

Stk. 3:

Matchprogrammet fastsættes af BD’s administration.
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Stk. 4:

Slutstillingen i puljen afgøres efter § 51 i reglementet.

Stk. 5:

De to højst placerede hold spiller i 1. division næste sæson.

§ 19

Nedrykningsspil fra 2. division

Stk. 1

Nedrykningsspil fra 2. division omfatter de fire lavest placerede hold i
hver af de to 2. divisions-puljer i grundspillet.
Nr. 1-4 i nedrykningsspillet deltager i 2. division i den efterfølgende
sæson.

Stk. 2

Stk. 3

Nr. 5-8 i nedrykningsspillet deltager i 3. division i den efterfølgende
sæson.

§ 20

Kvalifikation til 2.division

Stk. 1

Kvalifikation til 2.division er opdelt i to puljer:
Kvalifikation til 2.division pulje A, som omfatter de efter grundspillet
fire højest placerede hold i 3. division, pulje 1 og 2 (primært øst hold)
og Kvalifikation til 2.division pulje B, som omfatter de fire højest
placerede hold i 3. division, pulje 3 og 4 (primært vest hold).

Stk. 2

Nr. 1 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende sæson i 2.
division.

Stk. 3

Nr. 2-3 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende kvalifikationsevent (se § 26).

Stk. 4

Nr. 4 – 8 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende sæson i 3.
division.

§ 21

Nedrykningsspil fra 3. division

Stk. 1

Nedrykningsspil fra 3. division er opdelt i 2 puljer:
Nedrykningsspil fra 3. division pulje A omfatter de efter grundspillet
fire lavest placerede hold i 3. division, pulje 1 og 2 (primært øst hold)
og Nedrykningsspil fra 3. division pulje B omfatter de fire lavest
placerede hold i 3. division, pulje 3 og 4 (primært vest hold).
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Stk. 2

Nr. 1-3 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende sæson i
3. division.

Stk. 3

Nr. 4 og 5 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende
kvalifikationsevent (se § 26).

Stk. 4

Nr. 6-8 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende sæson i
Danmarksserien.

§ 22

Kvalifikation til 3.division

Stk.1

Kvalifikation til 3.division er opdelt i fire puljer:
Kvalifikation til 3. division pulje A Øst omfatter de efter grundspillet
fire højest placerede hold i DS-Øst pulje 1 og 2,
Kvalifikation til 3. division pulje B Øst omfatter de efter grundspillet
fire højest placerede hold i DS-Øst pulje 3 og 4,
Kvalifikation til 3. division pulje A Vest omfatter de efter grundspillet
fire højest placerede hold i DS-Vest pulje 1 og 2.
Kvalifikation til 3. division pulje B Vest omfatter de efter grundspillet
fire højest placerede hold i DS-Vest pulje 3 og 4.

Stk. 2

Nr. 1 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende sæson i 3.
division.

Stk. 3

Nr. 2 og 3 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende
kvalifikationsevent (se § 26).

Stk. 4

Nr. 4 – 8 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende sæson i DS
Øst eller DS Vest.

§ 23

Nedrykningsspil fra Danmarksserien

Stk. 1

Nedrykningsspil fra Danmarksserien er opdelt i fire puljer:
Nedrykningsspil fra DS-Øst pulje A, som omfatter de fire lavest
placerede hold i grundspillets DS-Øst pulje 1 og 2,
Nedrykningsspil fra DS-Øst pulje B, som omfatter de fire lavest
placerede hold i DS-Øst pulje 3 og 4,
Nedrykningsspil fra DS-Vest pulje A, som omfatter de fire lavest
placerede hold i DS-Vest pulje 1 og 2 og
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Nedrykningsspil fra DS-Vest pulje B, som omfatter de fire lavest
placerede hold i DS-Vest pulje 3 og 4.
Stk. 2

Nr. 1-3 i DS-øst pulje A og DS-øst pulje B, samt nr. 1-4 i DS-vest
pulje A og DS-vest pulje B deltager i den efterfølgende sæson i
Danmarksserien.

Stk. 3

Nr. 4 og 5 i DS-øst pulje A og DS-øst pulje B, samt nr. 5 og 6 i
DS-vest pulje A og DS-vest pulje B deltager i den efterfølgende
kvalifikationsevent (se § 26).

Stk. 4

Nr. 6-8 i DS-øst pulje A og DS-øst pulje B, samt nr. 7 og 8 i DS-vest
pulje A og DS-vest pulje B deltager i den efterfølgende sæson i
kredsens holdturnering.

§ 24

Ét hold fra hver klub

Stk. 1:

Der kan kun deltage ét hold fra hver klub i hver division,
kvalifikations- og nedrykningsspil, dog med undtagelse af
Danmarksserien, kvalifikation til 3. division og nedrykningsspillet fra
Danmarksserien, hvor hver klub kan deltage med to hold.
Hold fra samme klub skal så vidt muligt ikke placeres i samme pulje.
Skulle 2 hold fra samme klub komme i samme pulje/slutspilspulje,
skal disse 2 hold mødes i første runde af grundspillet/slutspillet –
uanset fastsatte slutspilsprincipper.
Såfremt en klub, der har spillet sig til oprykning, i forvejen er
repræsenteret i den umiddelbare højere division, overgår retten til
oprykning til det efterfølgende bedst placerede hold i
kvalifikationsspillet (afgøres evt. ved kvalifikationsmatcher).

Stk. 2:

Såfremt et hold rykker ned i en division/Danmarksserien i
turneringen, hvor klubben jf. stk. 1 ikke er berettiget i at deltage i,
rykkes klubbens oprindelige hold ned i den lavere liggende
division/Danmarksserie via sidstepladsen.

Stk. 3:

Hvis klubbens oprindelige hold i divisionerne/Danmarksserien skulle
være oprykningsberettiget fra den netop afviklede turnering,
annulleres en eventuel nedrykning for klubbens højere liggende hold,
og begge hold fortsætter således i deres respektive rækker i den
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følgende turnering.
Stk. 4

Kun gældende for 1. division: I 1. division kan der maximalt være 4
hold, der er 2. hold i ligaklubber/ligaholdfællesskaber.

Stk. 5

I sæsoner, hvor antallet af 2. hold efter sæsonens slutresultater I
”Nedrykningsspil fra 1. division” og ”Kvalifikation til 1.division” vil være
5 eller højere i den kommende sæson, vil der blive arrangeret det
fornødne antal kvalifikationsmatcher mellem de implicerede hold.
Matcherne afvikles på neutral bane og bliver arrangeret efter BD’s
sekretariats anvisninger med baggrund i skemaet der følger efter
dette reglement (bilag 1).

§ 25

Kvalifikationsmatcher
Alle kvalifikationsmatcher stopper, når et af holdene har vundet 7
kampe, medmindre andet på forhånd er besluttet.
Er det deltagende hold i en match som afvikles efter § 25 og 26 ikke
klubbens 1. hold, skal holdet medbringe holdopstilling(er) for
klubbens højere rangerende hold.
Spillere på en sådan holdopstilling skal have deltaget i minimum 2
matcher på et af klubbens hold i DH-turneringen i indeværende
sæson.
I øvrigt gælder de almindelige regler for holdsætning. Se §§ 37-44.

§ 26

Kvalifikationsevent
Senest 5 uger efter sidste spillerunde afvikles en kvalifikationsevent,
der har til formål at finde de op- og nedrykkerhold, der ikke er sikret
direkte oprykning/nedrykning jf. § 20 stk. 2, § 21 stk. 4, § 22 stk. 2 og
§ 23, stk. 4.
Nr. 2 i kvalifikationspuljerne fra henholdsvis 3. division og
Danmarksserien møder nr. 3 fra en af de øvrige kvalifikationspuljer i
den samme division/række.
Nr. 4 i nedrykningspuljerne fra henholdsvis 3. division og
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Danmarksserien møder nr. 5 fra en af de øvrige nedrykningspuljer i
den samme division/række.
I de tilfælde hvor et hold ikke har mulighed for at deltage i en
oprykningskamp, overgår pladsen i kvalifikationskampen til det
bedst placerede, ikke kvalificerede hold fra samme pulje.
Badminton Danmarks administration fastsætter den endelige
fordeling af deltagere i kvalifikationseventen. Det sker straks
efter resultaterne for 11. spillerunde foreligger og meddeles
skriftligt til de deltagende klubber.
Alle matcher stopper, når et af holdene har vundet 7 kampe,
medmindre andet på forhånd er aftalt. Vinder af den enkelte match
rykker en række op/forbliver i rækken.
Detaljerede regler for oprykningseventen fastsættes af BD’s
administration.

§ 27

Oprykning fra kredsene

Stk. 1

Oprykning fra kredsene afhænger af nedrykningen fra 3.division.
Rykker henholdsvis fire øst- og fire vesthold ned fra 3.division rykker
følgende antal hold op i Danmarksserien:
DS-Øst: 4 hold fra Badminton Sjælland, 2 hold fra Badminton
København, 1 hold fra Badminton Bornholm og 1 hold fra Badminton
Lolland-Falster.
DS-Vest: 6 hold indstillet af Badminton Nordjylland, Badminton
Midtjylland og Badminton Sønderjylland og Badminton
Fyn.
Rykker flere eller færre øst/vest-hold ned fra 3. division, reguleres
antallet af øst/vest-hold via oprykningen fra kredsene.
Reguleringen sker i øst via oprykningen fra Badminton Sjælland og i
vest via Badminton Nordjylland, Badminton Midtjylland og Badminton
Sønderjylland (Jyllandsserien).
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Stk. 2

Badminton Bornholm skal senest den 1. marts meddele Badminton
Danmark, hvorvidt kredsen ønsker at benytte pladsen i
Danmarksserien i den efterfølgende sæson jf. stk. 1.
Såfremt Badminton Bornholm ikke ønsker at gøre brug af pladsen,
tildeles den et hold fra Badminton København.

Stk. 3

Senest 14 dage efter turneringens afslutning indstiller hver kreds
navnene på de klubber, der skal repræsentere kredsene på de ledige
pladser i Danmarksserien.

4 Deltagerne
§ 28

Hold
Holdmesterskabet er åbent for alle klubber under Badminton
Danmark (BD), som er i stand til at stille hold samt kvalificere sig til
turneringen i overensstemmelse med reglementernes krav.
Herudover kan holdfællesskaber mellem flere klubber deltage (se
Tillæg efter dette reglement). Derudover kan deltage klubber
tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig deltage i holdturneringen
(dog kun til og med Danmarksserien).

§ 29

Spillere

Stk. 1

Spillerne skal være fyldt 15 år senest 31.12. i den pågældende
sæson (U17) for at deltage i holdturnering for seniorer.

Stk. 2

Spillerne skal være EU/EØS-borgere senest på dagen for den
pågældende match. Dog kan der på hvert hold deltage op til 2 ikkeEU/EØS-borgere.

Stk. 3

Ikke-EU/EØS-borgere, der senest 31. august har haft
folkeregisteradresse i Danmark uafbrudt i mindst 5 år, kan efter
ansøgning, godkendes som EU/EØS-borger I holdturneringssammenhæng. Ansøgningen skal være modtaget hos BD senest den
1. september.
Ansøgningen skal indeholde fyldestgørende dokumentation om
spillerens folkeregisteradresse for hele perioden.
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Har en spiller ikke deltaget i holdturneringen i to sammenhængende
sæsoner, udgår spilleren af listen, og kan efterfølgende deltage i DHturneringen på samme vilkår som ikke-EU/EØS-borgere.

§ 30

Deltagelse i turneringen
For deltagelse i slutspillet gælder følgende begrænsninger for ikkeEU/EØS borgere, samt spillere i 1. division:
En spiller, der i indeværende sæson ikke har deltaget i mindst fire
matcher for klubben, kan ikke deltage i DH-turneringens slutspil. (For
deltagelse i Badmintonligaens slutspil, herunder ligakvalifikationsspillet, se tillægsreglement for Badmintonligaen).
Spillerne skal endvidere senest den 10. oktober have været anvendt
på et af klubbens hold for at kunne anvendes i den resterende del af
sæsonen. Denne dato kan ændres af BD´s sekretariat, når
holdturneringsplanen offentliggøres.
Dog dispenseres for disse begrænsninger, såfremt fraværet skyldes
skade, sygdom eller graviditet, og relevant dokumentation for dette
indsendes til HU. Graviditet sidestilles med skader i op til 3 måneder
før forventet fødsel og i 6 måneder efter fødsel.
Med relevant dokumentation menes lægeerklæring på dansk eller
engelsk, der bekræfter skade/sygdom/graviditet samt er dateret under
skades-/sygdoms-/graviditetsforløbet og indsendt til HU senest 8
dage efter den kamp, hvor spilleren ikke deltog.
I forbindelse med graviditet og i særlige tilfælde for sygdom eller
skade kan HU beslutte, at lægeerklæring kan have længerevarende
gyldighed.
I DH-slutspillet kan HU desuden dispensere, såfremt andre forhold
som f.eks. udstationering, studieophold i udlandet eller andre
omstændigheder er årsag til fravær i fire eller flere grundspilskampe.
Der kan dog ikke af sådanne årsager gives dispensation til indtræden
i turneringen senere end 1. slutspilskamp.
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§ 31

Spilletilladelse og klubskifte
Deltagere i turneringen skal overholde Reglement for spilletilladelse
og klubskifte.

5 Afvikling af turneringen
§ 32

Flytning af matchtidspunkt

Stk. 1

Efter fastlæggelse af matchprogrammet kan matcher kun flyttes,
såfremt
BD udtager en spiller til at deltage i officielle mesterskaber (VM, EM,
flernationers for ungdom, Dutch/German Junior,
Ungdomslandskampe for U19 spillere og U17 spillere).
der sker ændringer i den internationale kalender, der er lagt til grund
for sæsonplanlægningen og dermed turneringens spillerunder.
Anmodninger om flytninger af matcher med baggrund i ændringer i
den internationale kalender, skal være BD i hænde hurtigst muligt og
senest 4 uger efter ændringen i den internationale kalender er
bekendtgjort på BWF’s hjemmeside.
der opstår force majeure (brand i hal o.l.).
Allerede fastlagte kampe i 1. division kan flyttes såfremt der er
sammenfald med internationale turneringer, der er prioriteret af
Badminton Danmark i forbindelse med sæsonplanlægningen. De
prioriterede turneringer oplyses inden turneringsstart, og vil typisk
være International Challenge og International Series turneringer
under Badminton Europe.

a

b

c
d

Anmodning om flytning skal ske senest 6 uger inden den allerede
fastlagte afviklingsdato, og kræver ikke enighed mellem klubberne.
Anmodningen sendes til modstanderholdet, og Badminton Danmarks
administration (info@badminton.dk).
Kampe kan dog kun flyttes, hvis administrationen på forhånd har
fastlagt alternative afviklingsdatoer, hvor kampene kan flyttes til, og
klubben har tilmeldt en eller flere spillere til den eller de prioriterede
turneringer.
e

Spilletidspunktet for allerede fastlagte matcher, hvor administrationen
jf. § 7 stk. 3 har godkendt flytransport, skal flyttes af hjemmeholdet til
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et hensigtsmæssigt spilletids-punkt i forhold til udeholdets rejse til og
fra matchen. Hvis hjemmeholdet ikke har fastsat et hensigtsmæssigt
spilletidspunkt senest 4 uger før det oprindelige spilletidspunkt,
fastsætter administration spilletidspunktet.
Flytningen skal dog altid godkendes af administrationen.
f

Allerede fastlagte kampe kan én gang pr. sæson flyttes med op til en
time uden accept fra udeholdet. Det nye spilletidspunkt skal
overholde reglerne i § 6 stk. 5.
En sådan flytning skal meddeles udeholdet og Badminton Danmarks
administration/den lokale kreds senest 2 måneder før kampen skal
afvikles.
Kampe der er omfattet af reglerne i § 32 stk. 1e kan dog kun flyttes
efter aftale med administrationen.

Stk. 2

Matcher kan dog flyttes såfremt begge klubber er enige herom og
skriftlig orientering er BD’s administration i hænde senest én uge før
den påtænkte, nye afviklingsdato.

Stk. 3

Ved flytning af spilletidspunkt skal det nye tidspunkt ligge inden for
den fastsatte spillerunde eller tidligere, dog altid efter den
forudgående spillerunde.

Stk. 4

Såfremt flytning af spilletidspunkt inden for disse tidsrammer ikke er
mulig, kan HU give dispensation herfor efter indstilling fra
administrationen.

Stk.5:

Kun gældende for Danmarksserien.
Matcher i 1.- 6. holdrunde kan flyttes til spilledatoer efter holdrunden,
såfremt begge klubber over for administrationen skriftligt har
tilkendegivet enighed herom.
De udsatte matcher skal være afviklet inden den efterfølgende
holdrunde.
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§ 33

Trækning af hold, udeblivelse og særlig nedrykning

Stk. 1:

Såfremt en klub ikke stiller op i en match i turneringen pålægges
klubben en bøde (se oversigt over gebyrer mv.).
Såfremt der ikke foreligger en acceptabel årsag til udeblivelsen, eller i
gentagelsestilfælde, kan holdet af HU udelukkes fra deltagelse i
resten af sæsonen.

Stk. 2:

Ønsker en klub at trække et hold ud af holdturneringen, skal det som
udgangspunkt være klubbens lavest rangerende hold.
I helt ekstraordinære tilfælde kan klubberne dog søge dispensation
hos HU/ om at trække klubbens højest rangerede hold uden, at dette
får konsekvenser for klubbens lavere rangerede hold i turneringen.
Ansøgning om en sådan trækning skal være BD i hænde senest d.
10. juni og være ledsaget af underbygget dokumentation (eks.
spillerflytninger, spillere der er stoppet m.m.). Den ledige plads
overtages af et hold i h. t. denne paragrafs stk. 8.

Stk. 3:

Klubber kan i helt specielle tilfælde søge HU om at deres 1. hold
indplaceres 2 rækker lavere i turneringen i den følgende sæson.
Ansøgning om en sådan nedrykning skal være BD i hænde senest d.
10. juni og være ledsaget af en skriftlig dokumentation (eks.
spillerflytninger, spillere der er stoppet m.m.)
Har den ansøgende klub lavere rangerende hold i turneringen skal
disse eventuelt nedrykkes i h. t. § 24.
Den ledige plads overtages af et hold i h. t. denne paragrafs stk. 8.

Stk. 4:

En klub, der får dispensation i h. t. denne paragrafs stk. 2 eller stk. 3,
kan ikke rykke op med deres højest rangerede hold den efterfølgende
sæson.

Stk. 5:

Såfremt et hold ikke stiller op i en match i turneringen, kan det af HU
udelukkes fra deltagelse i resten af sæson. HU har dog ret til at træffe
anden afgørelse, hvis der foreligger en acceptabel årsag til
udeblivelsen (fx vejrlig eller anden force majeure).
I tilfælde hvor et udehold ikke finder det muligt at nå frem til en
holdkamp, er det udeholdets pligt at fremkomme med dokumentation
for årsagen til udeblivelsen. F.eks. dokumentation for forsinkelser/
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aflysninger af tog-/flytrafik eller skriftlig dokumentation af
myndighedernes advarsler om udkørsel.
Besked til den arrangerende klub skal ske uden ophold med henblik
på at den arrangerende klub kan orientere dommere, egne spillere,
liniedommere mv.
Såfremt et hold udelukkes i grundspillet tabes alle holdets matcher,
såvel allerede spillede matcher som de resterende matcher med 0–
13. Holdet indgår i programmet for slutspillet, hvor alle matcher
ligeledes tabes 0-13.
Såfremt holdet udelukkes efter at grundspillet er færdigspillet ændres
slutstillingen i grundspillet ikke, og det udelukkede hold indgår i
programmet for det slutspil, det har kvalificeret sig til og på den plads,
den opnåede placering berettiger til. Alle holdets matcher, såvel
allerede spillede som de resterende, tabes 0–13.
Stk. 6:

Såfremt holdet udelukkes fra videre deltagelse i sæsonen, jf. stk. 5,
placeres holdet sidst og rykker ned og spiller fra næste sæson i den
umiddelbart lavere række. Dette gælder også, selvom holdet først
udelukkes efter, at grundspillet er færdigspillet.

Stk. 7:

Såfremt et hold ikke stiller op i to matcher i turneringen, betragtes det
som udgået af turneringen, og holdet udelukkes fra deltagelse i
resten af sæsonen.
Udelukkelsen betyder, at holdet placeres sidst og rykker ned og i den
næste sæson spiller i den umiddelbart lavere række.
Dette gælder også, selvom holdet først udelukkes efter, at
grundspillet er færdigspillet

Stk. 8:

Såfremt et hold trækker sig efter d. 1. juli, erstattes holdet ikke af et
andet hold.
Såfremt et eller flere hold udelukkes eller såfremt et eller flere hold
trækker sig eller såfremt et eller flere hold nedrykkes i henhold til stk.
6 inden d. 1. juli erstattes holdet på følgende måde:
Det første hold erstattes af det bedst placerede, ikke kvalificerede
hold til den pågældende division/serie fra den pågældende sæsons
slutspil (kvalifikation til den pågældende række).
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Det andet hold erstattes af det bedst placerede hold i
nedrykningsspillet fra den pågældende division/serie og eventuelle
kvalifikationsmatcher, jfr. 24, stk. 2.
Et eventuelt tredje (femte, syvende o.s.v.) hold erstattes efter reglen
for det første hold.
Et eventuelt fjerde (sjette, ottende o.s.v.) hold erstattes efter reglen
for det andet hold.
I de tilfælde, hvor to eller flere hold står lige, foretages lodtrækning.
Stk. 9:

Indplacering i de berørte rækker og puljer sker efter BD’s
administrations skøn, jf. §§ 11-12.

Stk. 10:

Det er den enkelte kreds, der indplacerer hold, der udgår af
turneringen.

Stk. 11:

Såfremt et hold trækkes inden holdturneringens start, afgør
Holdturneringsudvalget, hvilke spillere, der - og i hvilket omfang - må
anvendes på andre hold.

§ 34

Den arrangerende klubs pligter
Den i turneringsprogrammet førstnævnte klub er arrangør af matchen
og skal som sådan sørge for spillested uden udgift for den tilrejsende
klub. Uforudsete situationer, der hindrer afvikling af en match,
afgøres af spilleudvalgene.

Stk. 1

er at sørge for hele turneringsarrangementet for vedkommende
match (spillested, bolde, dommere o. lign.), herunder sikre en
ansvarlig afvikling for spillere, ledere og officials, herunder:

Stk. 2

at bestille dommere til matcher i 1. division ved den lokale kreds
dommerleder, jf. § 45.

Stk. 3

Regler for benyttelse af spilletøj fremgår af § 8b i
reklamereglementet, klik her

Stk. 4

at sørge for linjedommere til alle kampe, hvor der skal anvendes
dommere, jf. § 45, stk. 4.
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Stk. 5

at sørge for holdturneringsreferee til alle matcher i 2.division,
kvalifikation til 2. division og nedrykning fra 3. division, jf. § 45, stk. 5.

Stk. 6

at sørge for tællere til alle kampe i alle matcher, hvor der ikke
anvendes dommere, jf. stk. 2.

Stk. 7

at afholde alle med arrangementet forbundne omkostninger.
Medlemmer af de i en match deltagende klubber skal have adgang til
at overvære matchen mod entré af samme størrelse. Hvis adgangen
gøres fri for arrangørens medlemmer, skal den også gøres fri for
medlemmer af den tilrejsende klub. Alle indtægter tilfalder
arrangøren.

Stk. 8

at sørge for, at der altid er et tilstrækkeligt antal fjerbolde til rådighed
af en sådan kvalitet, at de opfylder bestemmelserne i spillereglerne.

Stk. 9

at tilse, at kampene spilles i følgende rækkefølge:
Mixed doubler, damesingler, herresingler, damedoubler og
herredoubler. En eller flere af herredoublerne kan dog igangsættes
før en eller begge damedoubler såfremt holdene er enige herom.
Matchen skal afvikles på minimum 3 baner, medmindre afstanden for
udeholdet er maksimalt 100 km, og kampen afvikles en lørdag eller
søndag med starttidspunkt senest kl. 15.00.
I sådanne tilfælde er det tilladt at afvikles to matcher på i alt 5 baner
uden accept fra udeholdet.

Stk.10

at sikre, at de 13 kampe spilles fortløbende, dvs. at der, så snart en
kamp er færdigspillet, sættes en ny kamp i gang på den pågældende
bane.
Rigtig rækkefølge inden for kategorierne skal dog opretholdes.

Stk.11

Der skal dog tilstås en spiller et ophold på mindst 15 minutter mellem
de to kampe.

Stk.12

At indtaste resultatskemaet på www.Badmintonpeople.dk straks efter
matchens afvikling og senest den efterfølgende mandag kl. 12.00.
Afvikles holdmatchen på en hverdag, skal indtastningen foretages
senest 24 timer efter holdmatchens afslutning.
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Resultater fra matcher i 11. runde i 2. division – Danmarksserien skal
være indtastet senest 3 timer efter kampens afslutning.
Begge klubber er ansvarlige for, at nye spillere oprettes på
www.badmintonpeople.dk inden afvikling af holdkampen. Manglende
oprettelse vil automatisk udløse en bøde pr. spiller (Se oversigt over
gebyrer mv.).
Et resultatskema underskrives af begge holdkaptajner umiddelbart
efter matchens afslutning, men skal ikke indsendes til BD’s
administration, idet resultatskemaet blot opbevares af begge klubber
til evt. senere dokumentation for kampens resultat.
Såfremt resultatet ikke er registreret som ovenfor angivet, idømmes
den arrangerende klub en bøde (se oversigt over gebyrer mv.).
Holdturneringsudvalget kan idømme hjemmeholdet som taber af
samtlige kampe i en match såfremt resultaterne ikke er tastet i
Badmintonpeople senest 7 dage efter spilledato.
Stk.13

at indtaste matchens resultat straks efter afsluttet match på
www.Badmintonpeople.dk.

Stk.14

at oplyse, på forespørgsel senest en måned før en match, hvilket
boldmærke (boldmærker), der spilles med i den pågældende
holdmatch.

Stk.15

at sørge for, at der til hver match i turneringen afsættes et kvarter før
det officielle starttidspunkt på banerne til opvarmning.

§ 35

Rejse- og opholdsudgifter
Klubberne betaler selv rejse-, opholds- og fortæringsudgifter, men
modtager rejserefusion fra BD, jf. § 7, stk. 3

§ 36

Matchen

Stk. 1

En match omfatter 13 kampe, nemlig 4 herresingler, 2 damesingler, 3
herredoubler, 2 damedoubler og 2 mixed doubler, til hvilken der
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anvendes et hold bestående af 6 herrer og 4 damer. Alle holdets
spillere skal hver spille to kampe i to forskellige kategorier.
Stk. 2

Alle 13 kampe i holdmatchen skal spilles (se dog § 26).

§ 37

Holdopstillingen

Stk. 1

Den danske seniorrangliste skal benyttes som udgangspunkt for
holdopstillingen i alle kategorier.
Tidspunkt for afvikling af holdmatchen

Den danske seniorrangliste, der
skal benyttes ved holdsætning

Fra sæsonstart til og med d. 7. september

1. august ranglisten

Fra og med d. 8. september til og med d.
10. oktober

1. september ranglisten

Fra og med d. 11. oktober til og med d. 8.
november

1. oktober ranglisten

Fra og med d. 9. november til og med d. 8.
december

1. november ranglisten

Fra og med d. 9. december til og med d. 8.
januar

1. december ranglisten

Fra og med d. 9. januar til og med d. 8.
februar

1.januar ranglisten

Fra og med d. 9. februar til og med d. 8.
marts

1. februar ranglisten
1. marts ranglisten

Fra og med d. 9. marts til og med d. 9. april
1. april ranglisten
Fra og med d. 10. april

Har en klub mere end et hold med i turneringen, og der indenfor
samme spillerunde skal anvendes forskellige ranglister ved udtagelse
af spillere til 2 hold, så skal den tidligste rangliste benyttes ved
udtagelse af spillere til det først spillende hold. Udtagelse af spillere til
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det næst spillende hold skal ske efter den rangliste, der er gældende
for dette holds spilledato.
Når spillerne til de pågældende hold er udtaget, skal den aktuelle
rangliste benyttes til opstillingen på det enkelte hold (se første del af
stk. 1).
Hver enkelt klub er ansvarlig for at spillerne på eget hold er opstillet i
overensstemmelse med nedenstående regler:

Stk. 2

Single
I single placeres spillerne således, at spilleren som har højst antal
point placeres i 1. single, spilleren med næsthøjest antal point
placeres i 2. single osv. Såfremt pointforskellen er 10 % eller
derunder på 2 spillere (beregnet med udgangspunkt i den spiller som
har flest point) kan klubben selv bestemme de to spilleres indbyrdes
placering.
Spillere, som ikke er registreret på ranglisten placeres af klubben ind i
rækkefølge efter spillestyrke og med den stærkeste spiller øverst.
Modstanderklubben kan dog nedlægge protest, såfremt den ikke
finder rækkefølgen i orden i forhold til spillestyrken.

Stk. 3

Double
I double opstilles parrene efter summen af spillernes ranglistepoint.
Parret med flest point placeres i 1. double, parret med næstflest point
placeres i 2. double osv.
Såfremt pointforskellen er 15 % eller derunder på 2 par (beregnet
med udgangspunkt i det par som har flest point) kan klubben selv
bestemme de to pars indbyrdes placering.
I par hvor der indgår en spiller, som ikke er registreret på ranglisten
placeres parret af klubben ind i rækkefølge efter spillestyrke og med
det stærkeste par øverst. Modstanderklubben kan dog nedlægge
protest, såfremt den ikke finder rækkefølgen i orden i forhold til
spillestyrken.

Stk. 4

Ingen spiller må opstilles på holdet uden at have givet ubetinget
tilsagn om at ville spille i den pågældende match.

Stk. 5
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a)

En spiller, der er registreret med point på ranglisten i 2 kategorier,
kan ikke spille på et lavere rangeret hold uden registrerede point i
den tredje kategori, såfremt spilleren ville have været på det højere
rangerede hold ved deltagelse i de to kategorier, som spilleren er
registreret med point i. Er det højere rangerede hold placeret i
Badmintonligaen, og ville spilleren være placeret på
Badmintonligaholdet hvis spilleren stillede op i en af de kategorier
hvor spilleren er registreret på ranglisten, kan spilleren ikke deltage
på et lavere rangerende hold i en kategori hvor spilleren ikke er
registreret på ranglisten (0 spiller).

b)

Såfremt en spiller ønsker at deltage på et hold i turneringen i andre
kategorier end de to, hvor spilleren er registreret med point i, og
spilleren på grund af reglen i pkt. a) er forhindret eller kan blive
forhindret heri, kan spilleren ansøge HU om at blive slettet på
ranglisten i én og kun én af de to kategorier. HU meddeler tilladelse til
dette med mindre en sådan tilladelse vil stride imod spillets ånd.
Ansøgningen om at blive slettet på ranglisten i en kategori skal
senest være BD’s kontor i hænde den 1. september.
En spiller der efter ansøgning er blevet slettet i en kategori er
udelukket fra deltagelse på noget hold i turneringen i den
pågældende sæson, i den pågældende kategori. Dette gælder alle
klubbens hold i turneringen, herunder klubbens 1.hold.
Ønskes dispensationen opretholdt i den næstfølgende sæson skal
der søges igen inden 1. september.
I forbindelse med klubskifte annulleres dispensationen og
dispenserede spillere klub kan ved et klubskifte igen ansøge om
dispensation senest 4 uger efter klubskiftet er foretaget via
Badmintonpeople.

Stk. 6

En klub kan kun inden for samme spillerunde anvende en spiller på
lavere rangerende hold, såfremt spilleren i mindst én af de to
kategorier vedkommende benyttes i, er lavere placeret på ranglisten
end klubbens øvrige spillere på de højere rangerende hold. Klubben
kan dog benytte en højere rangeret spiller såfremt pointforskellen er
10 % eller derunder i en af kategorierne
Ikke EU/EØS-borgere omfattet af reglen i § 29, stk. 2, kan kun
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deltage på et lavere rangerende hold såfremt de i henhold til reglerne
om holdopstilling i øvrigt opfylder kravene hertil.
Stk. 7

En spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end ét hold,
jf. § 44. Se dog § 42.

§ 38

Udveksling af holdopstillinger

Stk. 1

Holdopstillingerne udveksles i lukkede kuverter på spillestedet senest
en time før matchens begyndelsestidspunkt.
I Danmarksserien udveksles holdopstillingerne senest 30 min. før
matchens begyndelsestidspunkt.
Udveksling af holdopstillinger kan evt. ske automatisk via
Badmintonpeople (administrationen udsender vejledning herom).

Stk. 2

Når en match igangsættes skal alle spillere være på spillestedet.
Mangler et hold en eller flere spillere skal holdet rykke de
tilstedeværende spillere op på holdskemaet så de højst rangerende
kampe kan spilles. En spiller må ikke ved en sådan rokade skifte
kategori (fx fra mixeddouble til single). Holdet kan ikke indsætte
reserver eller konstruere nye doublepar.
Kan holdet ved en sådan rokade ikke spille mindst 7 kampe, er
matchen tabt med 13-0.

§ 39

Skadet spiller efter udveksling af holdopstillinger
I tilfælde af skadet spiller efter udveksling af holdopstilling, kan der
ikke indsættes reserve.
De tilbageværende spillere/par rykkes ikke op, idet holdopstillingen
fastholdes.
Den skadede spiller kan ikke spille sin anden kamp.

§ 40

Skadet spiller i vedkommendes 1. kamp
I tilfælde af at en spiller bliver skadet og ikke fuldfører sin første kamp
kan der ikke indsættes reserve i doublen.
De tilbageværende doubler rykkes ikke op, idet holdopstillingen
fastholdes.
Den skadede spiller kan ikke spille sin anden kamp.
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§ 41

Diskvalificeret spiller
En diskvalificeret spiller kan ikke spille sin anden kamp og kan ikke
erstattes af en reserve i anden kamp. Den eventuelle makker i mixed
double kan dog spille sin anden kamp.
De tilbageværende doubler rykkes ikke op, idet holdopstillingen
fastholdes.

§ 42

Benyttelse af spiller, som har spillet i samme spillerunde
Ved skader eller anden force majeure inden holdseddel er udvekslet,
jf. § 33, er det muligt at indsætte en spiller som i samme spillerunde
har deltaget på et lavere rangerende hold i turneringen.
Benyttelsen af en sådan spiller skal tydeligt fremgå af holdskemaet.

§ 43

Når en spiller har deltaget to gange i samme spillerunde
En sådan spiller kan ikke deltage på noget hold i turneringens
næstfølgende spillerunde, subsidiært den kronologisk næstfølgende
runde. Dette kan forekomme pga. Badmintonligaens og 1. divisions
manglende tidsmæssige koordination i forhold til de øvrige divisioner.

§ 44

Op-/nedrykning af spillere

Stk. 1

En spiller må ikke – bortset fra § 42 - i samme spillerunde deltage på
mere end et hold. Spillerunderne er nummereret i turneringsprogrammet og spillerundernes numre er gældende uden hensyn til
fastsat og faktisk afviklingstidspunkt.

Stk. 2

Spillere kan ikke flytte fra et højere til et lavere rangerende hold,
såfremt de pågældende har deltaget 8 gange på et højere
rangerende hold.

Stk. 3

Spillere der ikke kan flyttes til et lavere rangerende hold jf. stk. 2 kan
lovligt benyttes på et højere rangerende hold.
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§ 45

Dommere

Stk. 1

En klub, som har hold i 1.-, 2.- og 3. division, skal som minimum have
én dommer tilknyttet klubben.
En dommer kan kun være tilknyttet én klub.

Stk. 2

Klubben skal senest den 10. juni have en dommer registreret hos den
lokale dommerleder (se liste på www.badminton.dk). Har en klub ikke
en dommer, skal klubben sørge for at tilmelde en person til
dommerkursus hos den lokale dommerleder.

Stk. 3

Har klubben ikke en uddannet og registreret dommer ved afviklingen
af en holdkamp i 1.-, 2.- og 3. division, tildeles klubben en bøde (se
Oversigt over gebyrer mv.).

Stk. 4

Alle kampe i matcher i 1. division ledes af forbundsdommere/
kredsdommere og med linjedommere i henhold til planche for
”Indledende kampe og kvartfinaler i reglementet for DIF’s
mesterskaber i badminton”.
x = Forbundsdommer/kredsdommer.
z = Klubber skal stille linjedommere over 16 år til rådighed.

Stk. 5

Til alle matcher i 2. division, kvalifikation til 2. division, nedrykning fra
3. division og matcher i Kvalifikationseventen, skal der tilforordnes en
holdturneringsreferee. Udgifterne dækkes af hjemmeholdet. I
Kvalifikationseventen fordeles udgifterne mellem de deltagende
klubber.

Stk. 6

I 3.division grundspil og Danmarksserien tilforordnes en
holdturneringsreferee således:

a)

Hvis ét af holdene ønsker dette og skriftligt gør modstanderklubben
opmærksom herpå senest 3 uger før matchen. Den klub, der ønsker
holdturneringsreferee, afholder udgifterne hertil.

b)

Klubben, der skal arrangere matchen, skal mindst 14 dage før
matchen bestille holdturneringsreferee ved dommerlederen i kredsen.

Stk. 7

Holdturneringsreferee skal vælges blandt personer, der af BD eller en
kreds har modtaget uddannelse som dommer eller
holdturneringsreferee.
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Stk. 8

Hvor en holdturneringsreferee er udpeget, vil hans virke finde sted
med de pligter og beføjelser, der beskrives i ”Retningslinjer for
holdturneringsreferee i Holdmesterskaberne for Danmark i
badminton”, som er optrykt umiddelbart efter dette reglement.

Stk. 9

I kampe, hvor en dommer medvirker og i matcher hvor en
holdturneringsreferee er til stede, er disse øverste myndighed i
spørgsmål vedrørende spillereglerne (f.eks. ved diskvalifikation).
Matchvindere og point

§ 46

Generelt
Vinder af en match er det hold, der vinder flest kampe. I hver match
tildeles 3 matchpoint således: Hvis et hold vinder med 8-5 eller mere,
får dette hold alle 3 point, mens taberen således ingen point får. Ved
slutcifrene 7-6 tildeles holdet, der har vundet 7 enkeltkampe 2
matchpoint, medens holdet, der har vundet 6 enkeltkampe, tildeles 1
matchpoint.

§ 47

En spiller/par udebliver fra en kamp
Hvis en spiller (et par) udebliver fra en kamp, vindes denne af den
fremmødte spiller (det fremmødte par) w.o. med 21-0, 21-0.

§ 48

Ikke fuldført kamp
I tilfælde af at en spiller (par) ikke fuldfører en kamp, indgår resultatet
på tidspunktet for kampens afgørelse, idet den fortsættende spiller
godskrives resten af kampen op til 21 point pr. sæt.

§ 49

Afbud i samme kamp
Hvis der er afbud på begge hold, deles antallet af walk-over kampe
ligeligt mellem klubberne. I tilfælde af et ulige antal walkover kampe,
taber hjemmeholdet den overskydende kamp.

30

§ 50

Placering i grundspil

Stk. 1

Placeringen af holdene i henholdsvis 1. division, 2. divisions puljer, 3.
divisions puljer og Danmarksseriens puljer bestemmes af det
opnåede antal matchpoint.

Stk. 2

Dersom to eller flere hold opnår lige mange matchpoint, afgøres
placeringen ved, at det hold, der har vundet flest matcher rangerer
højst.

Stk. 3

Dersom to eller flere hold stadig står lige, afgøres placeringen ved det
samlede antal vundne kampe i grundspillet.

Stk. 4

Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen således, at det
hold, der har størst positiv/mindst negativ i vundne kontra tabte sæt,
besætter den højeste plads.

Stk. 5

Står flere hold stadig lige, rangeres de ud fra de pågældende holds
indbyrdes matcher således: Først indbyrdes vundne matcher,
dernæst indbyrdes vundne kampe, og til sidst størst positiv/negativ
forskel i vundne kontra tabte sæt.

Stk. 6

Står flere hold stadig lige, udregnes placeringen således, at det af
holdene, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra
tabte point rangere højest

§ 51

Placering i slutspil

Stk. 1

Placeringen af holdene i slutspilspuljerne bestemmes af det opnåede
antal matchpoint inkl. placeringspoint fra grundspillet, jf. § 15, stk. 2, §
16, stk. 2 og § 17 stk. 3, samt § 13, stk. 2 i Tillæg til DH-reglement/
Badmintonligaen.

Stk. 2

Dersom to eller flere hold opnår lige mange matchpoint, inkl.
placeringspoint, afgøres placeringen ved, at det hold, der har vundet
flest matcher i slutspillet rangerer højst.

Stk. 3

Dersom to eller flere hold stadig står lige efter slutspillet, afgøres
placeringen ved det samlede antal vundne kampe i slutspillet.

Stk. 4

Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen således, at det
hold, der har størst positiv/mindst negativ i vundne kontra tabte sæt i
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slutspillet, besætter den højeste plads.
Stk. 5

Står to eller flere hold stadig lige, placeres de ud fra de pågældende
holds indbyrdes matcher i slutspillet således: Først indbyrdes vundne
matcher, dernæst indbyrdes vundne kampe, og til sidst størst
positiv/negativ forskel i vundne kontra tabte sæt.

Stk. 6

Står flere hold stadig lige, udregnes placeringen således, at det af
holdene, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra
tabte point i slutspillet rangeres højest.

§ 52

Kvalifikationspræmier
Puljevinderne i alle kvalifikationspuljer (oprykningspuljer) modtager et
af BD udstedt diplom.

6 Overtrædelse af reglement
§ 53

Sanktioner

Stk. 1

Der kan af en dommer eller holdturneringsreferee træffes følgende
sanktioner overfor spillere (jf. Spillereglernes § 16, stk.7):
Tildeling af advarsler
Ikendelse af fejl
Diskvalifikation
Disse sanktioner bliver akkumuleret med tilsvarende sanktioner fra
individuelle turneringer godkendt af BD (se Reglement for individuelle
turneringer § 6, stk. 5).

Stk. 2

”Overfor holdledere, trænere og spillere tilknyttet de involverede hold
kan der træffes følgende sanktioner:
Tildeling af advarsler.
Bortvisning fra spillepladsen
Ved en bortvisning af en holdleder, træner eller spiller kan der
idømmes pågældende klub en bøde (se Oversigt over gebyrer mv.).
Desuden kan der, i grove tilfælde, efter beslutning i HU, fradømmes
matchpoint.”

Stk. 3

Sanktioner idømt af en dommer eller holdturneringsreferee skal
straks efter matchen meddeles BD’s administration, der foranlediger,
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at HU underrettes. Denne underretning giver dommer eller
holdturneringsreferee på særskilt skema. BD’s administration sender
kopi til klubben.
Stk.4

Følgende regler gælder i tilfælde af advarsler og fejl (jf.
spillereglernes § 16):
3 advarsler = 1 spilledags karantæne.
Yderligere 2 advarsler = 1 spilledags karantæne.
Eventuelle efterfølgende advarsler behandles individuelt.
En fejl/strafpoint ligestilles med to advarsler.

Stk.5

En diskvalifikation giver mindst én spilledags karantæne.

Stk.6

Tildelt karantæne skal afvikles i førstkommende holdrunde for ethvert
af klubbens hold, som spilleren kunne deltage på. Der tages ikke
hensyn til spillerundernes numre. Det er klubbens ansvar, at
karantæne afholdes.

Stk.7

Overskydende advarsler efter afholdt karantæne (f.eks. ved to fejl)
slettes ikke i den pågældende sæson, men fastholdes.
Advarsler tildelt i én sæson slettes ved afslutningen af sæsonen,
således at alle spillere starter en ny sæson med 0 advarsler.

Stk.8

Hvis en advarsel, som udløser karantæne, bliver givet i sæsonens
sidste holdmatch eller spillerens sidste individuelle turnering i
sæsonen, medfører det, at pågældende spiller har karantæne i første
holdmatch i den efterfølgende sæson.

Stk.9

Advarsler og fejl opsummeres og behandles uafhængigt af
diskvalifikationer.

Stk.10

Sager med sanktioner skal behandles af Holdturneringsudvalget/
kredsen efter samme retningslinjer som protester (se § 55 og § 56).

§ 54

Konsekvenser ved overtrædelser

Stk. 1

Overtrædelse af dette reglements bestemmelser berettiger HU til at
ændre matchresultatet eller fastsætte omkamp. I øvrigt er HU
berettiget til at idømme bøder (se oversigt over gebyrer mv.).
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Stk. 2

Ved overtrædelse af §§ 29-31 eller 37 skal den klub, der har forset
sig, miste sejren i den eller de kampe, som den begåede ulovlighed
kan have haft indflydelse på. Sådanne fradømte sejre vindes af
modparten med 21-0, 21-0 (w.o.).

Stk. 3

Konstateres en overtrædelse af §§ 29-31 eller 37, efter at 1. runde af
slutspillet er påbegyndt, er det ikke muligt at drage sportslige
konsekvenser i medfør af stk. 2 fra resultaterne i grundspillet, men
alene i slutspillet. Endvidere idømmes spilleren tre spillerunders
karantæne i slutspillet, og HU idømmer klubben en bøde, jf. stk. 1.

Stk. 4

HU har desuden ret til, såfremt det på grund af eventuelle
reglementsovertrædelsers art finder det påkrævet, at udelukke et
hold (en klub) fra fortsat deltagelse i turneringen.

§ 55

Fremgangsmåde ved indgivelse af protest

Stk. 1

Protester vedrørende de, i dette reglement omhandlede turneringer,
indsendes til BD’s administration inden udgangen af det 3. døgn efter
den dag hvor den sidste match i spillerunden afvikles.
Protester for hele DH-turneringen indsendes via protestformular på
Badminton Danmarks hjemmeside, klik her
Protesten betragtes som modtaget, når afsenderen har modtaget en
automatisk kvitteringsmail.
Protester vedr. matcher i 11. runde i 2. division – Danmarksserien
skal være indberettet senest kl. 12.00 mandagen efter spillerunden.
Såfremt der protesteres i en match, hvor modstanderklubben har
anført ”ukendt spiller” på holdkortet, skal fristen på 3 dage stadig
overholdes, men hvis protesten trækkes tilbage senest 3 døgn efter at
identiteten på spilleren er oplyst, tilbagebetales gebyret.
Gebyret overføres samtidig til BD: reg. nr. 2217 kontonr. 8390133333.

Stk. 2

HU har ret til at afvise en protest, hvis den er indgivet af en klub, som
ikke spiller i samme pulje som den klub, der protesteres over.
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Stk. 3

HU skal høre de implicerede parter i sagen. Parternes kommentarer
skal være BD´s kontor og den protesterende klub i hænde senest 5
dage efter anmodningens modtagelse.
Kommentarer til protester vedr. matcher i 11. runde i 2. division –
Danmarksserien skal være BD´s kontor og den protesterende klub i
hænde senest 48 timer efter anmodningens modtagelse.
Såfremt tidsfristen overskrides, anses klubbens ret til høring fortabt.

Stk. 4

HU skal tilstræbe, at protesten færdigbehandles inden næste
spillerunde. HU skal skriftligt begrunde sine afgørelser for de
implicerede klubber og de øvrige klubber i puljen.

Stk. 5

I de tilfælde, hvor en protest tages til følge, idømmes den klub, mod
hvem protesten er nedlagt, en bøde (Se oversigt over gebyrer mv.).

§ 56

Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest
HU kan - også efter, at en eventuel frist for indgivelse af protest er
udløbet - af egen drift tage sager op til behandling og afgørelse, hvis
der efterfølgende fremkommer oplysninger af en sådan karakter, at
HU finder, at en klub - tilsigtet eller utilsigtet - har overtrådt
reglementet og derved opnået en uberettiget fordel.
HU skal, så snart det har besluttet at tage en sådan sag op til
behandling, omgående orientere de implicerede klubber herom.
Sager af denne karakter kan dog ikke tages op af HU, såfremt der er
forløbet mere end 1 måned efter den pågældende divisions/series
afslutning.

7 Appelmuligheder
§ 57

BD’s Appeludvalg

Stk. 1

Afgørelser, som HU træffer,
• der alene vedrører protester eller afgørelser om styrkeforhold i
holdopstillinger;

35

• afslag på dispensation for
o starttidspunkt i 1. division på hverdage, jf. § 6 stk. 6,
o minimumskrav for deltagelse i turneringen, jf. § 30,
o flytning af spilletidspunkt, jf. § 32, stk. 4,
o trækning af højere rangerende hold, jf. § 33, stk. 2
o sletning på ranglisten, jf.§ 37, stk. 5b
o geografisk flytning, jf. § 4 i Reglement for spilletilladelse og
klubskifte;
• i sager, der alene drejer sig om afviklingen af en holdmatch,
• samt om opfyldning i divisionerne/puljerne efter trækning/
udelukkelse af hold,
kan ikke indbringes for BD’s appeludvalg.
Stk. 2

Følgende afgørelser kan indbringes for BD’s appeludvalg:
Sager af den i § 53 og § 56 omhandlede karakter.
Sager, som vedrører fortolkningen af bestemmelserne i dette
reglement, og som efter appeludvalgets opfattelse må anses for at
være af principiel karakter. Sager, som efter appeludvalgets
opfattelse umiddelbart ses at være af afgørende betydning for en
spiller eller en klub (dog ikke de i § 57, stk. 1 omtalte forhold).
Sager, hvor HU selv finder det ønskeligt at forelægge tvisten.

Stk. 3

Procedure for indbringelse af en afgørelse på protest fremgår af BD’s
love § 24, stk. 5 og skal ledsages af et gebyr hvis størrelse fremgår af
gebyroversigten. Gebyret tilbagebetales hvis appellen tages til følge
eller hvis appeludvalget vurderer at tilbagebetaling er rimelig, jf.
lovenes § 24, stk. 5.

Stk. 4

BD’s Appeludvalgs afgørelser vedrørende spørgsmål, der har direkte
betydning for den videre afvikling af en igangværende holdturnering,
er endelige og kan ikke indbringes for DIF's Appeludvalg, medmindre
dette af helt særlige grunde bestemmer andet.

8 Øvrige bestemmelser

§ 58

Reglementets gyldighed
Reglementet gælder kun for afviklingen af turneringen som nævnt
afsnit 4.
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§ 59

Ændringer af reglementet
Ændringer i dette reglement kan foretages med 2/3 majoritet af
Hovedbestyrelsen, jf. BD’s love § 17, stk. 6, nr. 5E.

Seneste ændringer er foretaget pr. 15. oktober 2016.
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Bilag 1 vedr. § 24, stk. 5
Opstilling af muligheder ved afvikling af kval.–matcher ved 5-6 ligaklubbers 2.hold i 1. division
Antal ligaklubbers
2. hold i 1. division
ved sæsonstart
4

4

4

3

Situation ved sæsonens
afslutning vedr.
ligaklubbernes 2. hold i 1.
division
2 af disse hold forbliver i
1.division og 2 hold rykker
ned i 2. division

Eventuelle kvalifikationsmatcher på grund af
oprykning af ligaklubbers 2. hold fra
kvalifikationsspillet til 1.division

3 hold spiller sig til forbliven
i 1.division og 1 hold rykker
ned

Ved 1 ligakluboprykker fra kvalifikationsspillet til
1.division er der ingen problemer.

Dette giver ingen problemer, idet der højst kan
komme 2 ligaklubbers 2.hold op
fra kvalifikationsspillet til 1. division.

Ved 2 ligakluboprykkere fra kvalifikationsspillet
til 1. division:
Nr. 1 i kvalifikationsspillet til 1.division rykker direkte i
1. division. Nr. 2 spiller én kvalifikationsmatch på
neutral bane mod det nederstplacerede hold af
ligaklubbernes 2.hold om én plads i 1. division.
Ved 1 ligakluboprykker:
Dette hold rykker direkte i 1. division.
Det nederstplacerede af 1. divisions ligaklubber
rykker ned i 2. division.

Alle 4 hold spiller sig til
forbliven i 1.division.

Ved 2 ligaoprykkere:
Nr.1 rykker direkte i 1.division.
Det nederstplacerede af 1. divisions ligaklubber
rykker ned i 2. division.
Nr. 2 fra kvalifikationsspillet til 1.division spiller én
kvalifikationsmatch mod det næstnederst placerede
af 1. divisions ligaklubber om én plads i 1.division.
Ved 1 ligakluboprykker fra kvalifikationsspillet til
1.division er der ingen problemer.

Alle 3 hold spiller sig til
forbliven i 1. division

Ved 2 liga kluboprykkere fra kvalifikationsspillet
til 1.division:
Nr. 1 i kvalifikationsspillet til 1.division rykker direkte i
1.division. Nr. 2 spiller én kvalifikationsmatch på
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3

2

2 af disse hold spiller sig til
forbliven i 1. division og 1
hold rykker ned i 2.division
Uanset, hvordan det går
disse 2 hold
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neutral bane mod det nederstplacerede hold af
ligaklubbernes 2.hold om én plads i 1. division.
Dette giver ingen problemer, idet der højst kan
komme 2 ligaklubbers 2.hold op fra
kvalifikationsspillet til 1. division.
så giver det aldrig problemer, idet antallet af
ligaklubbers 2.hold i denne situation ikke kan komme
over 4 hold.

