Reglement for Den fynske holdturnering senior, veteran og motion
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§ 1. Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter
1.1

Reglementet er gældende for Den fynske holdturnerings seniorer, veteraner og motionister.

1.2

Formål:
Den fynske holdturnering i badminton har til formål at finde frem til de stærkeste klubber i de
udskrevne rækker

1.3

Spilleregler: Der spilles efter de internationale regler, nyeste udgave.

1.4

Det er enhver klubs og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de
er ansvarlig for, at medlemmerne overholder dette. Ukendskab til reglementet fritager ikke for
ansvar ved overtrædelse af dette.

1.5

Definitioner:
a) Række:
b) Puljer:

En række defineres ved en årgang, et niveau og en holdtype.
En pulje defineres ved at den er en del af en række. Der kan være flere puljer i en
række. En pulje er en samling af hold der spiller holdmatcher i holdturneringen.
c) Holdmatch: En holdmatch eller blot Match består af en række kampe, som fører til et
slutresultat mellem 2 klubbers hold. I daglig tale også kaldet en holdkamp.
d) Kamp:
En single eller double i holdmatchen. Vinderen af kampen øger sit holds score
med +1.
1.6

Turneringsadministrator
Holdturneringen administreres af en holdturneringsadministrator, som har ansvaret for at
arrangere og afvikle holdturneringen efter dette reglement. Administrator giver også generelle
dispensationer. Alle dispensationer gives skriftlig fx på e-mail. Administrator kan også tage initiativ
til samarbejde med nabokredse og/eller landsdele.

§ 2. Struktur og tilmelding af hold
2.1

Antal hold i rækken/puljen, enkelt- eller dobbeltturnering, fastsættes af holdturneringsudvalget
efter behov.

2.2

Holdturneringer udskrives i rækker alt efter behov. Hver klub kan anmelde et ubegrænset antal
hold i overensstemmelse med turneringens faste rækkeinddeling, men det forlanges, at klubberne
udtager sine hold på en sådan måde, at disse anmeldes efter styrke.

2.3

Holdturneringen udbydes i følgende rækker:
a)
Senior:
a. Kval. række 5+3, der spilles om oprykning til Serie 1 som afvikles af Badminton Danmark
b. Senior 4+2 M, A, B og C
c. Senior Hr. M, A, B og C
b)
Veteran:
a. Veteran 40 4+2 M, A, B og C
b. Veteran 40 2+2 A og B
c. Veteran 40 Hr. A, B og C,
d. Veteran 40 Damer A og B
e. Veteran 50 4+2 A, B og C
f. Veteran 50 2+2 A og B
g. Veteran 50 Hr. A og B
h. Veteran 60 4+2 A og B
2

Revideret 1. august 2017

i.
j.
c)
a.
b.
c.
d.
2.4

Veteran 60 2+2 A og B
Veteran 60 Hr. A og B
Motion:
Senior 2+2
Senior Hr.
Veteran 2+2
Veteran Hr.

Antal hold i rækken/puljen, enkelt- eller dobbeltturnering, fastsættes af holdturneringsudvalget
efter behov.

§ 3. Inddeling aldersgruppe og dispensation.
3.1

Seniorer
Veteran 40
Veteran 50
Veteran 60
Motionister

Skal på spilledagen være fyldt 14 år.
skal 30. april i igangværende sæson være fyldt 40 år
skal 30. april i igangværende sæson være fyldt 50 år
skal 30. april i igangværende sæson være fyldt 60 år
skal på spilledagen være fyldt 18 år

3.2

I veteranrækkerne kan ansøges om dispensation for yngre spillere, men dermed kan holdet ikke
vinde rækken

3.3

Uden dispensation må en dame erstatte en herre

3.4

Klubber, der overtræder aldersbestemmelserne i denne paragraf straffes efter § 18.1

§ 4. Seniorholds holdsammensætning og spillernes klassifikation
4.1

Holdtype og spillers klassifikation til Kvalifikations række (Kval. Række) 5+3 hold
Kval. Rækken Der spilles om oprykning til Serie 1 som afvikles af Badminton Danmark
Se § 7 for brug af spillere

4.2

Holdtype og spillers klassifikation til senior 4 +2 hold
a. Senior M: DGI M niveau og sammenlignes med spillere som spiller på Kredsserie
niveau eller højere. Fri tilmelding
b. Senior A:
DGI A niveau og sammenlignes med spillere på serie 1 niveau,
maks. 2 DGI M spillere eller 2 Kredsserie spillere
c. Senior B:
DGI B niveau og sammenlignes med spillere på Kval.række niveau,
maks. 2 DGI A spillere eller 2 serie 1 spillere
d. Senior C:
DGI C niveau, maks. 2 DGI B spillere eller 2 Kval.række spillere

4.3

Holdtype og spillers klassifikation til senior Herrehold
a. Herre M:
DGI M niveau og sammenlignes med spillere som spiller på Kredsserie niveau
eller højere. Fri tilmelding
a. Herre A:
DGI A niveau og sammenlignes med spillere på serie 1 niveau, maks. 2 DGI M
spillere eller 2 Kredsserie spillere
b. Herre B:
DGI B niveau og sammenlignes med spillere på Kval.række niveau, maks. 2 DGI
A spillere eller 2 serie 1 spillere
c. Herre C:
DGI C niveau, maks. 2 DGI B spillere eller 2 Kval.række spillere

4.4

Holdtype og spillers klassifikation til motionshold
a. Senior:
2+2 hold. Motionister hvor der spilles singler
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b. Senior Hr.: Motionister hvor der spilles singler
§5 Holdmatch typer
5.1

En holdturnering kan udskrives således, at en match består af:
• Kval. række med 3 damer og 5 herrer spiller efter holdmatch 1.
• Seniorrække med 2 damer og 4 herrer spiller efter holdmatch 2.
• Senior Dame- og Herrerække spiller efter holdmatch 3.
• Motion senior Herrerække spiller efter holdmatch 3
• Veteran 40, 50 og 60 med 2 damer og 4 herrer spiller efter holdmatch 4.
• Veteran Dame- og Herrerække 40, 50 og 60 spiller efter holdmatch 5.
• Motion veteran Herrerække spiller efter holdmatch 5.
• Veteran 40, 50 og 60 med 2 damer og 2 herrer spiller efter holdmatch 6.
• Motionsrække veteran med 2 damer og 2 herrer spiller efter holdmatch 6.
• Motion senior 2+2 spiller efter holdmatch 8
Match nr.

Kampe

1

11

2

11

3

8

4

9

5

6

6

6

7

7

Spillere
5+3
5 herrer og
3 damer
4+2
4 herrer og
2 damer
4 herrer
4+2
4 herrer og
2 damer
4 damer eller
4 herrer
2+2
2 herrer og
2 damer
2+2
2 herrer og
2 damer

DS

HS

MD

DD

HD

2

4

2

1

2

1

3

3

1

3

4

4
4

1

1

1

4

6

6

4

1

1

3

1

1

I Kvalifikationsrækken spilles 2 kampe pr. spiller. I alle øvrige rækker spilles 3 kampe pr. spiller.
5.2

Turneringen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, udskrives på anden vis, jfr. dog § 2.

5.3

Ingen konstellation må spille 2 kampe i en match

5.4

Såfremt et hold ikke er fuldtalligt, mister det 2 kampe for den første spiller der mangler, og
henholdsvis 1 kamp for hver efterfølgende spiller, henholdsvis damer og herrer. I rækker hvor
hver spiller kan spille 3 kampe, vil holdet hvis det ikke er fuldtalligt miste 3 kampe for den første
spiller, og henholdsvis 2 kampe for hver efterfølgende spiller.

5.5

For alle holdmatcher gælder, at spillerne (parrene) skal opstilles og spille i rækkefølge efter
dygtighed (styrke) med de stærkeste spillere (par) øverst, osv. Overtrædelse af denne paragrafs
medfører at alle de berørte kampe, der som følge heraf er styrkemæssigt forkert opstillet, skal
tabes, hvis ulovlighed konstateres.
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5.6

Ved afgørelse af protester vurderes spillernes styrke p.t. samt tidligere resultater i enhver form
for turneringer. Resultater opnået ved træning og/eller interne turneringer tages ikke i
betragtning. Foretager en klub rokeringer, skal man overveje, om man råder over rimelige
argumenter herfor til også at overbevise udenforstående.

§6 Flere hold i samme række / pulje
6.1

Deltager en klub med flere hold i samme række eller pulje, opføres holdene i turneringsplanen
som hold 1, hold 2 osv. Hold 1 skal være det stærkeste.

6.2

Er der 2 hold i samme pulje, spiller de første match mod hinanden. Er der 3 hold i samme pulje,
spiller hold 1 og hold 2 første match mod hinanden, mens hold 3 samtidig har udematch.

§7 Brug af spillere, reserver mm.
7.1

En spiller må spille for flere klubber i samme sæson. En spiller må dermed spille for flere klubber,
dog ikke samme holdtype i samme aldersgruppe. Spilleren skal være medlem af den klub, som
vedkommende spiller for.

7.2

Alle spillere som deltager i holdturneringen skal oprettes i BadmintonPeople.dk for klubben,
inden de deltager i deres første holdmatch.

7.3

En oprykket spiller må straks rykke tilbage til sit oprindelige hold. En nedrykket spiller må først
spille på det lavere rangerende hold, når spillerens oprindelige hold har spillet en holdmatch.

7.4

En spiller, som har deltaget i halvdelen af de ansatte matcher på et højere rangerende hold, kan
ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold. Konsekvens se § 18.1.

7.5

En klub må ikke forstærke et lavere rangerende hold og dermed svække et højere rangerende
hold, hvis klubben derved øger chancen for oprykning eller mindsker chancen for nedrykning. Se §
5.5 og § 5.6

7.6

I de sidste 3 spillerunder må ingen spiller rykkes ned på lavere rangerende hold med mindre
spilleren før har spillet på dette eller lavere rangerende hold i indeværende sæson. I særlige
tilfælde kan HTU tildele dispensation.

7.7

I kvalifikationskampe om op- eller nedrykning er man kun spilleberettiget, hvis man tidligere i
sæsonen har spillet minimum 2 matcher på holdet eller på lavere rangerende hold.

7.8

Er holdet i en kvalifikationsmatch ikke klubbens 1. hold, skal holdet medbringe holdopstilling(er)
for klubbens højere rangerende hold.

7.9

Det er tilladt benytte en ekstra spiller i senior-, veteran- og motionsrækkerne. Gælder ikke
Kval.rækken. F.eks. i senior H-række, hvor der spilles 3 kampe pr. spiller, kan man, hvis holdet
stiller med 5 spillere, bruge den ekstra spiller i både 2. og 3. runde. Det vil sige, at det er muligt at
3 herrer spiller 2 kampe og 2 herrer spiller 3 kampe. I mix-matcher en af hvert køn, således at
nogle spillere f.eks. kun spiller en kamp i en holdmatch, eller 3 spillere spiller hver 2 kampe i en
match. Der skal altid stilles op efter styrke.

7.10

Hvis en spiller kommer til skade under kamp, kan reserven først indsættes i spillerens følgende
kamp, og kun hvis den skadedes spillers forrige kamp ikke færdigspilles. Samtidigt kan en spiller,
der ikke har fuldført sin første kamp i en match, ikke deltage i andre kampe i matchen.
5
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7.11

Såfremt en reserve indsættes i single, skal vedkommende placeres på sidstepladsen, og de øvrige
rykker eventuelt en plads op. Hvis deres kampe er startet indsættes reserven på den sidste mulige
plads. I double og mixdouble skal reserven placeres på den udeblevnes plads.

§8 Kun gældende for Kvalifikations række (Kval. række)
8.1

Man kan ikke deltage i Kval. række, hvis man i samme sæson har deltaget i en Badminton
Danmark holdturnering for en anden klub.

8.2

Efter at holdopstillinger er udvekslet, kan der ikke indsættes reserver. Udeblevne eller skadede
spillere (også under opvarmning) kan ikke erstattes. Udeblevne eller skadede spilleres kampe
tabes, og der sker ingen oprykning af spillere/par i den oprindelige holdopstilling. Hvis en spiller
ikke gennemfører første kamp, kan denne ikke spille anden kamp.

8.3

En spiller kan rykkes fra et hold i Kval. rækken til et BD hold. Har en sådan spiller allerede spillet i
samme runde, kan dispensationsansøgning sendes til Badminton Fyns HU

8.4

Dispensation under henvisning til § 8.3 kan opnås ved mundtlig henvendelse til Badminton Fyns
HU (holdturneringsadministratoren eller formand) på betingelse af, at den opgivne begrundelse
dokumenteres skriftlig, og at skaden/sygdommen/fraværet er opstået, uden klubben i forvejen
kunne have mistanke herom. HTU kan i sådanne tilfælde forlange dokumentation/lægeerklæring.
Opnås dispensationen ikke, og man alligevel benytter spilleren, tabes kampene på de lavere
rangerende hold som beskrevet.

8.5

Badminton Danmarks spillerunder skal sammenlignes med Kval. rækkens spillerunder, således at
runder, der ligger med sidste spilledag i samme weekend regnes for samme runde. Er dette ikke
tilfældet, er man ikke løst fra BD-holdet, før dette har spillet eller i samme runde uden den
pågældende spiller.

§9 Arrangement af matcher
9.1

Matcherne skal afvikles på de i holdturnerings programmet angivne dage.

9.2

Man har lov til at fastsætte matchen i perioden tilbage til forrige spillerundes slutdato - første
runde dog højst 10 dage før den udsendte dato. Hvis klubberne er enige kan ovenstående
fraviges.

9.3

Matchen kan dog ikke flyttes ud over sidste spilledato i sidste spillerunde. I slutspils puljer kan en
grundspils dato ikke flyttes ud over sidste dato i grundspillet.

9.4

Senior- og veteranmatcher må normalt ikke påbegyndes på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage
og fredage før kl. 19. for lørdage og søndage kl. 10 uden modstanders samtykke.

9.5

Senior- og veteran matcher må ikke påbegyndes senere end kl. 21 uden modstanders samtykke.

9.6

Den i holdturnerings programmet førstnævnte klub er arrangør af matchen.

9.7

Når turneringen er klar på BadmintonPeople, får holdlederne besked om dette og om at de skal
sættes sted, dato og tidspunkt på alle holdmatcherne indenfor en givne tid. Derefter har
udeholdet en uge til, efter den fastsatte dato, til at reagere og kontakte hjemmeholdet for evt. at
få ændret tidspunktet. Efter ugen er gået vil turneringen blive låst, så det er de gældende datoer
som står i BadmintonPeople.
6
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9.8

Hvis der derefter skal ændres dato eller tidspunkt skal dette aftales mellem hjemme- og
udeholdet og holdturneringsadministratoren skal have besked om dette, så BadmintonPeople kan
tilrettes.

9.9

Holdturneringsudvalget kan forlange en fastlagt match flyttet fra en stævneweekend, hvis et af
holdene har et velbegrundet ønske herom.

9.10

Hvis matcher ikke er afviklet inden den sidste spillerundes slutdato, er det hjemmeholdet som
taber matchen størst muligt. Som evt. protest mod dette, kan dokumentation med dato for
afholdelse af match og accept af udeholdet, fremsendes til holdturneringsadministratoren,
hvorefter holdturneringsudvalget vil afgøre tvisten og dermed resultatet af holdmatchen

§10 Matchens afvikling
10.1

Til alle matcher udnævner hvert hold en holdleder.

10.2

Hjemmeholdet bestemmer hvor mange baner, der anvendes under holdkampen. I alle matcher
skal der stilles mindst 2 baner til rådighed under hele holdkampen. Er begge holdledere enige, kan
dette fraviges.

10.3

Der spilles med fjerbolde. Er begge holdledere enige, kan dette dog fraviges. Hjemmeholdet skal
sørge for, at der altid er et tilstrækkeligt antal bolde til rådighed, og betale samtlige boldudgifter.

10.4

De to holdledere udveksler skriftlige holdopstillinger umiddelbart før matchens start.

10.5

Kampene skal spilles i denne rækkefølge: MD, DS, HS, DD og HD, men hver kategori skal under alle
omstændigheder spilles således at nr. 1 spiller først, derefter nr. 2 osv. I rækker med 11 kampe
startes ligeledes med MD, herefter tilstræbes ovennævnte rækkefølge.
Hvis holdlederne er enige kan rækkefølgen ændres.

10.6

Holdkortet er opdelt i runder. En spiller må ikke optræde mere end en gang pr. runde.

10.7

Kampene spilles fortløbende uden ophold. Er begge holdledere enige, kan dette fraviges.

10.8

Hjemmeholdet/arrangøren er ansvarlig for, at holdkampen afvikles korrekt. Ønsker en holdleder
eller en spiller en dommer og/eller liniedommer(e) i en kamp (ikke nødvendigvis uddannede), skal
begge holdledere i enighed udpege disse.
Opstår uenighed omkring dette, skal rapport fra begge hold inden 3 dage sendes til den
turneringsansvarlige for Den fynske holdturnering. Holdturneringsudvalget kan i sådanne tilfælde
ændre på holdkampens resultat.

10.9

Er et hold ikke spilleklar 15 min. efter den for matchens begyndelse fastsatte tid kan matchen
erklæres for tabt.

10.10

Hvis et hold ikke møder fuldtalligt, betragtes de(n) manglende spiller(e) som lavest rangerende
pige/dame og eller dreng/herre. Hvis der indsættes en ulovlig spiller, efter aftale mellem holdene,
for at afvikle kampene, ulovlig f.eks. på grund af alder eller klassifikation, skal vedkommende
spille som den lavest rangerende pige/dame og eller dreng/herre. Disse kampe vil så på forhånd
være tabt og spilleren vil ikke være ulovlig med henblik på straf.
Hvis der er afbud på begge hold, deles antallet af walkover kampe ligeligt mellem klubberne. I
tilfælde af et ulige antal walkover kampe, taber hjemmeholdet den overskydende kamp
7
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10.11

For ikke spillede og for afbrudte holdmatcher gælder, at vinderen altid har vundet størst muligt.
F.eks.: en ikke spillet eller afbrudt holdmatch vindes henholdsvis 5-0, 6-0, 8-0, 9-0, 10-0 eller 11-0.
En ikke spillet kamp vindes 2 sæt med 21-0. Kan en holdmatch ikke færdigspilles tidsmæssigt,
vinder udeholdet de resterende kampe.

10.12

Overtrædelse af reglementet af en af parterne berettiger ikke nogen klub til at undlade at spille
de ansatte matcher/kampe.

§11 Indberetning af resultater
11.1

For alle rækker i Den fynske holdturnering gælder det, at:
a. Både hjemme- og udehold skal inden holdkampens start sikre sig, at deres egne spillere er
oprettet i BadmintonPeople.
b. Et holdkort underskrives af begge holds holdledere umiddelbart efter matchens afslutning.
c. Hjemmeholdet har pligt til at opbevare det underskrevne holdkort til senere
dokumentation. Det anbefales at udeholdet også opbevarer et udfyldt/underskrevet
holdkort. Holdkortet udskrives fra BadmintonPeople.

11.2

Resultatet af holdmatchen indberettes senest 3 dage efter matchens afvikling på
BadmintonPeople. For at indberetningen er korrekt, skal alle delresultaterne og navnene på alle
spillerne, som har deltaget i kampene indberettes. Er resultatet ikke indberettet korrekt, idømmes
den arrangerende klub en bøde på 100 kr. Ved manglende oprettelse af spiller i BadmintonPeople
inden holdkampen idømmes en bøde på 50 kr. pr spiller.

11.3

Holdkort for ikke spillede matcher underskrives og opbevares af ”vinderen”, og matchens resultat
indberettes.

§12 Afbud fra en fastlagt match
12.1

Ved afbud betragtes matchen som værende tabt, medmindre begge klubber kan blive enige om
nyt spilletidspunkt under hensyntagen til det øvrige holdturneringsreglement.

12.2

Såfremt en klub ikke spiller sin udekamp i første runde, fortabes retten til hjemmebane i
returrunden.

12.3

Sender en klub afbud til en match på selve spilledagen idømmes en bøde på 200 kr.

12.4

Er afbud grundet force majeure, som f.eks. hvis off. vejrmeldinger direkte fraråder udkørsel i det
pågældende område. Andre grunde vil almindeligvis ikke blive accepteret, men vil i tilfælde af
indsigelse blive behandlet af holdturneringsadministratoren/udvalget.

12.5

Ved mere end 2 afbud registreret i BadmintonPeople, vil holdet blive placeret nederst i stillingen
og kan dermed ikke blive vindere af rækken. Holdets resultater tæller ikke med i beregningen af
stillingen.

§13. Udeblivelse fra fastlagt match
13.1

Udebliver et hold fra en match idømmes en bøde på 300 kr. Hvis man aftaler at spille matchen,
selvom et hold er udeblevet, skal ny dato og tidspunkt meddeles til
holdturneringsadministratoren, som ændre det i BadmintonPeople. Såfremt det var
hjemmeholdet, der var udeblevet, kan det forgæves tilrejsende hold kræve erstatning for
transportudgifter. Såfremt det var udeholdet, der var udeblevet, kan hjemmeholdet kræve
8
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erstatning for den evt. ekstra halleje afviklingen medfører. Dette skal aftales i forbindelse med
aftale af ny dato.
13.2

Sker forseelsen i en dobbeltturnerings første runde, fortabes retten til hjemmebane i
returrunden. I puljer med 8-9 hold med grundspil og slutspil fortabes retten til evt. hjemmebane i
slutspil, hvis forseelsen sker i grundspillet.

13.3

For hver gang samme hold gentager forseelsen stiger bøden med 100 kr.

12.6

Det hold der udebliver uden afbud mere end 1 gang fra en holdmatch, kan ikke blive vinder i den
pågældende turnering og holdets resultater tæller ikke med i beregningen af stillingen.

13.4

Hvis en klub stiller ikke-fuldtallig op med et hold og klubben samtidig har lavere rangerende hold,
der stiller fuldtallig op til holdmatch i samme runde, kan HTU tage sagen op og bede klubben om
en nærmere redegørelse.

13.5

Hvis matchen ikke afvikles, indberettes matchen i BadmintonPeople med hjemmeholdets spillere.
Hvis det er hjemmeholdet, der er udeblevet, skal udeholdet sende holdkort med spillerne påført
til holdturneringsadministratoren som efterfølgende indberetter det.

§14 Afgørelse af placering
14.1

Vinder af en række eller pulje er det hold, der har opnået flest point., såfremt holdene har samme
point, afgøres deres placering efter følgende:
a. Forskel i antal vundne og tabte kampe (Score)
b. Antal vundne holdmatcher
c. Forskel i antal vundne og tabte sæt
d. Indbyrdes antal holdmatchpoint
e. Forskel i antal vundne og tabte kampe i indbyrdes holdmatcher
f. Forskel i antal vundne og tabte sæt i indbyrdes holdmatcher
g. Forskel i antal vundne og tabte bolde i indbyrdes holdmatcher

14.2

Point:
a. Der spilles om 3 point. Sejr i holdmatch med min. 3 sejre mere end modstanderen giver 3
point til vinderholdet og 0 point til taberholdet. Sejr i holdmatch med 1 eller 2 sejre mere
end modstanderen, giver 2 point til vinderholdet og 1 point til taberholdet.
b. Ved resultatet 3 – 3 får begge hold 1 point
c. Ved resultatet 4 – 4 får begge hold 1 point
d. Ved resultatet 5 – 5 får begge hold 1 point

14.3

Er en match vundet på grund af afbud, tæller disse resultater som to-sæts kampe (21-0) i
spørgsmålet om den endelige placering i den enkelte række eller pulje. Afbrydes en kamp pga.
W.O. (eks. en skade) tildeles den vindende part 21 point i ikke færdigspillede sæt, mens den
tabende part beholder sine vundne point. Hvis den tabende part har mere end 19 point tildeles
den vindende part 2 point mere. I et meget specielt tilfælde kan sættes dog vindes 30-29.

14.4

Hvis et hold helt udgår i løbet af en turnering, medregnes ingen af dets matcher ved beregningen
af de øvrige holds placering.

14.5

Resultater for hold, der i henhold til § 3.4 er udelukket fra at blive puljevindere, medregnes ikke
ved udfindelsen af puljevinderen.
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14.6

Resultater for hold, der har søgt aldersdispensation medregnes ikke ved udfindelsen af
puljevinderen – uanset om dispensationen er anvendt eller ej.

§15 Slutspil
15.1

I puljer med 8 og 9 hold spilles der slutspil. I grundspillet møder alle holdene hinanden.

15.2

Efter det indledende grundspil spiller de 4 øverst placerede hold et slutspil, hvor alle møder alle
på modsat bane af det indledende grundspil efter følgende program:
1. Spillerunde: 1-4 og 2-3
2. Spillerunde: 1-3 og 2-4
3. Spillerunde: 1-2 og 3-4
Points og forskel i kampe mod de 3 klubber, man har mødt, tages med over i slutspilspuljen.
Efter det indledende grundspil spiller de 4-5 nederst placerede hold et slutspil, hvor alle møder
alle på modsat bane af det indledende grundspil efter følgende program:
Ved 4 hold.
Ved 5 hold.
1. spillerunde: 5-8 og 6-7
1. spillerunde: 5-9 og 6-8
2. spillerunde: 5-7 og 6-8
2. spillerunde: 5-8 og 7-9
3. spillerunde: 5-6 og 7-8
3. spillerunde: 6-7 og 8-9
4. spillerunde: 5-7 og 6-9
5. spillerunde: 5-6 og 7-8
Points og forskel i kampe mod de 3-4 klubber, man har mødt, tages med over i slutspilspuljen.

§16 Op- og nedrykning
16.1

Kvalifikations række (Kval. række): Altid 2 hold op til Serie 1

16.2

Op- og nedrykning i de andre rækker vurderes efter antallet af tilmeldte hold

§17 Udtrækning af hold
17.1

Ved udtrækning af hold er det altid det lavest rangerende hold, der udtrækkes. Dispensation kan
søges hos turneringsledelsen.

17.2

Gebyret for udtrækning er 350 kr.

17.3

Udtrækning fritager ikke for de på udtrækningstidspunktet skyldige bøder og erstatninger.

17.4

Udtrækning af hold skal altid foretages skriftligt til holdturneringsadministratoren, som
underretter samtlige modstandere.

§18 Straffebestemmelser
18.1

Anvendelse af en spiller i modstrid med reglementet medfører tab efter retningslinjerne i denne
§. Ved brug af ulovlig spiller i en kamp er konsekvenserne at kampen(ene) tabes størst muligt.
a. En ulovlig spiller er pga. spillerens alder (§ 3.1), en spillers deltagelse på lavere rangerende
hold § 7.3 og § 7.4
b. Hvis en lovlig spiller er placeret lavere i styrkeorden end den ulovlige spiller, tabes den
lovliges spillers kamp samtidig.
c. Endvidere idømmes en bøde på 200 kr. For hver gang samme hold gentager forseelsen
stiger bøden med 100 kr.
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18.2

Overtrædelse af reglementet kan i øvrigt medføre; 1) irettesættelse, 2) annullering af spillede
matcher med fastsættelse af nye, 3) fortabelse af matcher, 4) bøde, 5) karantæne som spiller og/
eller leder.

18.3

Såfremt en klub udviser en efter HTUs skøn usømmelig opførsel, fremkommer med vildledende
eller urigtige oplysninger eller ikke efterkommer de af HTUs givne forskrifter, kan denne idømmes
bøde eller udelukkes.

§19 Protester
19.1
19.2

19.3

19.4

Protest vedrørende bane eller arrangement af matchen skal for at være gyldig meddeles
modparten før matchen.
Mener holdlederen for et hold, at der under en kamp er urigtig anvendelse af spilleregler, skal han
umiddelbart efter kendelsens afsigelse på selve spillepladsen overfor modparten nedlægge
protest, for at hans indsigelse kan komme i betragtning. Den pågældende klub må derefter
fremsende skriftlig indberetning om sagen til turneringsledelsen.
Protester kan kun forventes behandlet, såfremt de er indsendt til turneringsledelsen senest 4
dage efter matchens afvikling. Herfra undtages dog protester vedrørende aldersgrænser og
ulovlige spillere, hvor protesten skal være inde senest 4 dage efter sidste holdmatch i den
pågældende pulje.
Protester kan kun forventes behandlet, såfremt de er indsendt til turneringsledelsen senest 4
dage efter matchens afvikling. Herfra undtages dog protester vedrørende aldersgrænser og
ulovlige spillere, hvor protesten skal være inde senest 4 dage efter sidste holdmatch i den
pågældende pulje.

19.5

Såfremt en protest ikke tages til følge, pålignes den protesterende klub et gebyr på 500 kr.

19.6

Turneringsledelsen kan altid gribe ind, hvis en klub ikke overholder holdturneringens reglement.

§20 Turneringsledelsen
20.1

Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af holdturneringsudvalget, der også forbeholder
sig ret til at fastsætte eller ændre spillesteder og - tider.

20.2

HTU kan forinden afgørelsen, herunder protestsager træffes, lade sagen høre i DGI Fyn
Badminton og Badminton Fyns bestyrelser, som er højeste myndighed.
DGI Fyn Badminton og Badminton Fyn og HTUs afgørelse, kan ikke appelleres med mindre det
drejer sig om spillereglernes forståelse.
Såfremt et eller flere af HTUs medlemmer har et nært tilhørsforhold til parterne i en protestsag,
kan de ikke deltage i behandlingen af protesten. Ved nært tilhørsforhold forstås: klubmedlem,
træner eller lignende.

11
Revideret 1. august 2017

