HOLDTURNERINGSREGLEMENT
Den Nordjyske Holdturnering
Serie 2 til Serie 8
Single / Double
3-Runder-Double
Veteran 35+
Dette holdturneringsreglement er gældende for ovennævnte rækker.
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 manglende kendskab til gældende reglement, hverken for spillere eller
ledere.
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GENERELT
§ 1: Formål
Formålet med holdturneringen er gennem samarbejde at styrke holdturneringen for seniorer og veteraner i alle
klubber på tværs af klubberne. Desuden er formålet at fordre gode badmintonoplevelser samt finde de stærkeste klubhold inden for hver række.
Formålet med holdturneringen er gennem samarbejde at udvikle og højne spillet til gensidigt gavn for dets udøvere samt at udøve spillet under en sådan form og tone, at det efter hensigten kan virke opdragende og karakterstyrkende samt virke fremmende for kammeratskabsfølelse og god idrætslig indstilling.
§ 2: Udvalg og administration
Badminton i Nordjylland – Kontakt: holdturnering@badmintoninordjylland.dk
Udvalg:
Christian Engen
Marianne Karlsen
Lars Kristensen
Christian Thode
Nete Andersen
Gitte Paulsen
Lasse Todberg
Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af holdturneringsadministrationen/-udvalget, der forbeholder sig
ret til at foretage ændringer og tilføjelser til dette reglement, der gælder for alle i turneringen deltagende hold.
Sker der ændringer og tilføjelser til dette reglement, informeres der på www.badmintoninordjylland.dk og
www.facebook.com/badmintoninordjylland
§ 3: Indbydelse og tilmeldingsprocedure
Start august udsendes en indbydelse til alle nordjyske klubber pr. mail og via Facebooksiden. Der tilmeldes online via www.BadmintonPlayer.dk.
En klub må tilmelde lige så mange hold, den vil, i alle rækkerne. Hold fra samme klub placeres så vidt muligt
ikke i samme pulje. Skulle to hold komme i samme pulje, skal disse hold mødes i første runde af grundspillet.
§ 4: Deltagergebyr
Deltagergebyr pr. hold er 750 kr.
§ 5: Holdturneringens sæsonplan
Alle puljer laves så vidt muligt med 8 hold i hver. Alle holdene møder hinanden indbyrdes 1 gang og afslutter
puljen med Final 4, hvor de 4 øverste hold spiller om oprykning, mens de 4 nederste hold spiller om nedrykning.
Dermed er der 8 spillerunder i sæsonen som er fordelt således:
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Runde 1

Uge 40

3.-4. oktober

Runde 2

Uge 43

24.-25. oktober

Runde 3

Uge 46

14.-15. november

Runde 4

Uge 49

5.-6. december

Runde 5

Uge 2

16.-17. januar

Runde 6

Uge 5

6.-7. februar

Runde 7

Uge 10

13.-14. marts

Final 4

Uge 12

27. marts i Arena Nord

Hverdagskampe muligt hvis kørselsafstanden er begrænset.
Final 4
•
Holdturneringen er en af grundstenene i badmintonsporten. Derfor vil Det Nordjyske Holdturneringsudvalg gerne gøre noget ekstra særligt ud af holdturneringen i Nordjylland!
•
Som noget helt nyt afvikles der i denne sæson Final 4 for ALLE hold lørdag d. 27. Marts 2021 i Arena
Nord Frederikshavn.
•
Vi forsøger så vidt muligt at lave puljer af 8 hold som møder hinanden én gang indbyrdes i puljen. Efter
de 7 indledende runder spilles der Final 4, hvor alle 8 hold deltager.
•
Til Final 4 spiller 1. pladsen mod 4. pladsen og 2. pladsen mod 3. pladsen i semifinalerne. Vinderne af
semifinalerne mødes i finalen til kampen om at vinde Nordjysk Mesterskab / oprykning.
•
Til Final 4 spiller 5. pladsen mod 8. pladsen og 6. pladsen mod 7. pladsen semifinaler i kampen om
overlevelse. Vinderne af semifinalerne er sikret overlevelse, mens taberne af semifinalerne i nedrykningsspillet, skal spille en afgørende kamp om at undgå nedrykning.
•
Vinderen af Serie 2 rykker op i Serie 1 (2 hold rykker op, både 1 og 2 pladsen)
•
Alle øvrige rækker vinder `Nordjysk mesterskab` og rykker en række op
•
Vi forventer at 300 spillere er samlet under samme tag til en fed dag med en masse badminton, hvor
alle hold får 2 holdkampe og samles til spisning og fest om aftenen.
•
Til Final 4 må en spiller kun optræde på ét hold!
•
Spillere i Final 4 SKAL have deltaget i minimum 2 holdkampe på det respektive hold i indeværende sæson, eller have deltaget i minimum 2 holdkampe på et af klubbens lavere rangerende seniorhold i indeværende sæson. I øvrigt gælder de almindelige regler for holdsætning.
•
Ved afbud fra en klub til Final 4, vinder modstanderholdet kampen på W.O.

•

Til Final 4 må en spiller kun optræde på ét hold!

I forlængelse af Den Nordjyske Holdturnering, er der også mulighed for at afslutte sæsonen med Danske Mesterskaber for seniorhold, hvor der er fri tilmelding af hold uanset placering i holdturneringen.
§ 6: Spilledatoer og tider
Umiddelbart efter tilmeldingsfristen sammensættes puljer og turneringsplan i BadmintonPlayer. De deltagende
klubber modtager besked, når turneringsplanen er klar, og de kan påbegynde indtastning af spilletid og -sted
med frist for indtastning.
Klubberne indtaster herefter selv spilletidspunkterne i BadmintonPlayer for de kampe, de er arrangør af. Kampene skal som udgangspunkt placeres lørdag eller søndag i holdrunderne eller på en hverdag. Kampene må lørdag/søndag tidligst fastsættes til start kl. 9 og senest kl. 17. For hverdage tidligst kl. 18 og senest kl. 20.30.
Uanset om kampen spilles en hverdag eller weekend, SKAL kampen afvikles inden næste holdrunde starter.
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Eventuelle indsigelser mod spilletidspunkter skal meddeles til administrationen og modstanderklubben senest 8
dage efter offentliggørelsen af spilleplanen. Til 1. runde kan dispenseres for dette, såfremt planen ikke har været kendt i tide til at fristen kan overholdes.
Holdkampe kan flyttes såfremt begge klubber er enige herom, og skriftlig orientering er Badminton i Nordjyllands administration i hænde seneste en uge før den påtænkte nye afviklingsdato. Orienteringen sendes til
holdturnering@badmintoninordjylland.dk
Turneringsprogrammet for Final 4 udsendes hurtigst muligt efter sidste spillerunde i grundspillet, og senest 7
dage inden Final 4 afvikles.

HOLD
§ 7: Holdtyper og rækker
Den Nordjyske Holdturnering for Senior og Veteran:
Seniorholdturneringen er åben for alle klubber under de i brevhovedet nævnte organisationer.
Serieholdturneringen
Serie 2 til Serie 8 består af 4 herrer og 2 damer. Der spilles 8 kampe: 1 MD, 1 DS, 3 HS, 1 DD og 2 HD. Alle
spillere skal spille 2 kampe i en holdmatch. Det er tilladt at lave holdfællesskaber.
4 spillere-turneringen
•
3 Runder double kan udbydes i A-, B-, C- og D-række.
o Holdet består af min. 4, max. 6 herre eller dame spillere.
o Der spilles 6 doubler i hver holdkamp.
o Hver enkelt på holdet, spiller 3 kampe med forskellige makkere, hvis der anvendes 4 spillere.
•

Single
o
o
o

+ double kan udbydes i A-, B-, C- og D-række.
Holdet består af min. 4, max. 6 herre eller dame spillere.
Der spilles 4 singler og 2 doubler i hver holdkamp.
Hver enkelt på holdet, spiller 2 kampe, hvis der anvendes 4 spillere.

Veteran 35+
•
Kan udbydes i A-, B-, C- og D-række.
o Holdet består af min. 4, max. 6 herre og min. 2, max. 3 dame spillere.
o Der spilles 2 MD, 1 DD og 3 HD i hver holdkamp.
o Hver enkelt på holdet spiller max 2 kampe.

§ 8: Holdfællesskaber
Der kan dannes holdfællesskaber af spillere fra flere klubber. Ansøgning om dette sker hos turneringsadministrator og skal minimum indeholde:
•
Skriftlig accept af holdfællesskabet fra bestyrelserne i klubberne, som indgår i holdfællesskabet.
•
navn på klubberne, som indgår i holdfællesskabet.
•
navn på holdfællesskabet.
•
spillested(er).
•
navn og kontaktinfo på ansvarlig leder.
Disse holdfællesskaber skal oprettes i Badmintonplayer, inden holdet kan tilmeldes. Disse hold deltager på
samme præmisser som klubhold i både den lokale og afsluttende turnering.
Spillerne på et holdfællesskab skal være medlem af en af klubberne, som er del af holdfællesskabet.
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SPILLERE
§ 9: Spillere
Fælles for Senior-, Single+Double- og 3-runder-double holdturneringerne gælder:
Spillere skal være medlem af den klub, som de repræsenterer i holdturneringen.
Klubben skal sørge for at alle spillere, som deltager i holdturneringen, er registreret på badmintonplayer.dk
INDEN første turneringskamp. Eventuel spillertilgang eller -afgang justeres løbende hen over sæsonen.
For seniorholdturneringen gælder:
Spillerne skal være fyldt 14 år på matchdagen for at deltage i holdturnering for seniorer.
Der kan evt. søges dispensation for en spiller der er fyldt 13 år.
Spillere kan deltage på flere hold for samme klub, eller for 2 forskellige klubber, hvis spilleren er medlem af
flere klubber. Dog må man ikke stille op på flere hold i samme holdtype.
Holdtyperne er:
1. Senior (Serie 2 til Serie 8)
2. Single + Double (Serie A til Serie D)
3. 3 Runder Double (Serie A til Serie D)
For veteranholdturneringen gælder:
Spillerne må kun deltage på ét hold i Veteranholdturneringen.
VETERAN +35 spillere skal være fyldt 35 år inden sæsonafslutningen (den 1. maj 2021). Der kan søges dispensation til en max. 5 år yngre spiller på hvert hold, som har tilsvarende eller lavere niveau end de øvrige på holdet. Ansøgningen sendes til holdturnering@badmintoninordjylland.dk
Tilladelse til øjeblikkeligt klubskifte under senior- og veteranholdturneringens forløb skal indhentes hos Badminton i Nordjyllands holdturneringsadministration, og gives som regel kun, når bopælsforandring kan begrunde en
dispensation.
Såfremt klubskiftet vedrører to geografisk forskellige holdturneringer, sendes dispensationsansøgning til administrationen i begge landsdele.
Begrænsninger for at spille på hold:
Det er tilladt at spille på et hold i hver holdtype (Senior, Single+double og 3 runder double samt Veteran+35)
Det er dermed lovligt at stille op i 3 forskellige turneringer. Er spilleren også berettiget til at spille Veteran 35+,
kan spilleren i princippet stille op i 4 forskellige turneringer.
Eksempel:
Turnering 1: Senior
Turnering 2: Single + Double
Turnering 3: 3 runder double
Turnering 4: Veteran 35+
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Det er tilladt at stille op for to forskellige klubber, hvis spilleren er medlem i begge klubber. Dog må man ikke
stille op for to forskellige klubber i den samme turnering.
Eksempel:
En spiller stiller op for Klub-1 i Senior-holdturneringen og stiller samtidig op for Klub-2 i 3-runder-double holdturneringen.

Tilladelse til øjeblikkeligt klubskifte under holdturneringens forløb skal indhentes hos Badminton i Nordjylland’s
holdturneringsadministration, og gives som regel kun, når bopælsforandring kan begrunde en dispensation.

Hvis en spiller allerede har repræsenteret én klub i en holdturnering, men ønsker at repræsentere en anden
klub i den samme holdturnering i løbet af sæsonen, medfører det 1 spilledags karantæne.
Samlet oversigt over spilleres deltagelse i de forskellige aldersgrupper/holdtyper. Det er tilladt at
deltage på de forskellige holdtyper som medlem af forskellige klubber:

SPILLER

HOLDTYPE
UngdomsAlholdSingle 3 Runders- turne- Se+
der
gruppe ring nior Double Double
U17/U19
X
X
X
X
Senior
X
X*
X*
Senior
35+
X
X
X

Veteran
35+

X

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

AFVIKLING AF TURNERINGEN
Kampe imellem 2 hold fra samme klub skal afvikles i 1. runde. Ved dobbeltturnering også i 1. runde i returopgørsrunden.
§ 11: Flytning af matchtidspunkt
Stk. 1: Gældende spilleregler er gældende for alle kampe i holdturneringen – www.badminton.dk (love
og regler).
Stk. 2: Såfremt der ønskes udsættelse eller flytning af kampe fastsat i spilleplanen, fremsendes til holdturneringsadministrationen begrundet accept fra begge deltagende hold samt en ny spilledato og tidspunkt, således at kampen er afviklet, ikke senere end 1 måned efter oprindelige spilledato. Dog aldrig
senere end sidste spilledato i holdturneringen. Er dette ikke muligt, afvikles matchen, som oprindeligt
fastsat.
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§ 12: Trækning af hold, afbud, udeblivelse og særlig nedrykning
Stk. 1: Såfremt en klub ikke stiller op i en match i turneringen pålægges klubben en bøde.
For senior gælder
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 om at trække klubbens højest rangerede hold uden, at dette får konsekvenser for klubbens lavere rangerede hold i
turneringen.

Stk. 3: 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.

For Single+Double, 3-Runder-Double og Veteran
35+ gælder
Hvis en klub trækker sit hold fra turneringen, annulleres
alle holdets hidtidige resultater, som dermed også udgår
i beregningen af stillingen i puljen.
Hvis et hold først trækkes, når der mangler 1 eller 2
holdkampe, behandles det som afbud, og holdet forbliver
i stillingsoversigten.
Stk. 4: Hvis et hold ikke kan stille op, skal der meldes afbud senest kl. 18 dagen før kampdagen. Senere afbud
betegnes som ikke rettidigt afbud. På BadmintonPeople
indberettes afbud som enten:
•
Afbud rettidigt
•
Afbud for sent
•
Udeblivelse
Holdturneringsudvalgene fastsætter bødestørrelse for
ovenstående forseelser (se takstblad).
Stk. 5: Såfremt et hold ikke er spilleklar senest 15 minutter efter det fastsatte tidspunkt, tilkendes modparten
sejren. Dette kan dog fraviges i tilfælde af force majeure
som eksempelvis vejrforhold, skader under opvarmning
mv. Matchen skal dog påbegyndes, hvis der er mødt spillere nok til, at holdkampen kan vindes eller uafgjort kan
opnås.

§ 13: Den arrangerende klubs pligter
Stk. 1: 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. 2: Det er hjemmeholdets pligt at sørge for hele turneringsarrangementet for vedkommende match
(spillested, bolde, o. lign.), herunder sikre en ansvarlig afvikling for spillere, ledere og officials, herunder:
Stk. 3: at afholde alle omkostninger forbundet med arrangementet.
Stk. 4: at sørge for, at der altid er et tilstrækkeligt antal fjerbolde til rådighed af en sådan kvalitet, at
de opfylder bestemmelserne i spillereglerne.
Stk. 5: at tilse, at kampene spilles i den rigtige rækkefølge i henhold til holdskemaet. Matchen skal afvikles på minimum 2 baner.
Stk. 6: at sikre, at de kampene 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 opretholdes.
Stk. 7: Der skal dog tilstås en spiller et ophold på mindst 15 minutter mellem de to kampe.
Stk. 8: at indtaste resultatskemaet på www.BadmintonPlayer.dk straks efter matchens afvikling og senest
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For senior gælder

For Single+Double, 3-Runder-Double og Veteran 35+ gælder
dagen efter matchens afvikling

den efterfølgende mandag kl. 12.00

Afvikles holdmatchen på en hverdag, skal indtastningen foretages senest 24 timer efter holdmatchens afslutning.
Arrangerende klub kan idømmes en bod for utilstrækkelig/mangelfuld afvikling og resultatindtastning i henhold
til de samarbejdende landsdeles takster.
Et resultatskema underskrives af begge holdkaptajner umiddelbart efter matchens afslutning, men skal ikke
indsendes til administrationen, idet resultatskemaet blot opbevares af begge klubber til evt. senere dokumentation for kampens resultat.
Begge klubber er ansvarlige for, at nye spillere oprettes på www.BadmintonPlayer.dk inden afvikling af holdkampen. Manglende oprettelse vil automatisk udløse en bøde pr. spiller.
Udvalget kan dømme hjemmeholdet som taber af samtlige kampe i en match såfremt resultaterne ikke er tastet i BadmintonPlayer.dk senest 7 dage efter spilledato.

HOLDMATCHEN
§ 14: Matchen

For senior gælder:
Stk. 1: En match omfatter 8 kampe: 1 MD, 1 DS, 3 HS, 1 DD og 2 HD. Alle spillere skal spille 2 kampe i
en holdmatch.

SENIOR:
Serie:

Holdtype:

MD

DS

HS

DD

HD

Kamp
e

Pr.
spiller

2

4 herrer+ 2 damer

1

1

3

1

2

8

Max. 2

3

4 herrer+ 2 damer

1

1

3

1

2

8

Max. 2

4

4 herrer+ 2 damer

1

1

3

1

2

8

Max. 2

1

1

3

1

2

8

Max. 2

1

1

3

1

2

8

Max. 2

5
6

4 herrer+ 2 damer
4 herrer+ 2 damer
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4 herrer+ 2 damer

1

1

3

1

2

8

Max. 2

8

4 herrer+ 2 damer

1

1

3

1

2

8

Max. 2

Stk. 2: En spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end ét hold se dog §§ 9 & 17.
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For Single+Double gælder:

Single+double

Holdtype:

HS

HD

Kampe

Pr. spiller

Niveau A

4 spillere

4

2

6

Max. 2

Niveau B

4 spillere

4

2

6

Max. 2

Niveau C

4 spillere

4

2

6

Max. 2

Niveau D

4 spillere

4

2

6

Max. 2

For 3-Runder-Double gælder:
Holdtyper med 6 doublekampe (4 spillere)
Holdkampen afvikles over 3 runder med hver 2 doubler i hver runde – i alt 6 kampe i en holdkamp.
Holdene afleverer inden holdkampen en holdseddel med navnene på spillerne som er rangeret efter
styrke ifølge NIVEAU-ranglisten.
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4

Runde

Double 1

Double 2

1

Spiller 1 og Spiller 2

Spiller 3 og Spiller 4

2

Spiller 1 og Spiller 3

Spiller 2 og Spiller 4

3

Spiller 1 og Spiller 4

Spiller 2 og Spiller 3

Holdtype:

3 runder double

1 runde

2 runde

3 runde

Kampe

Pr. spiller

Niveau A

4 sp. double

2 doubler

2 doubler

2 doubler

6

Max. 3

Niveau B

4 sp. double

2 doubler

2 doubler

2 doubler

6

Max. 3

Niveau C

4 sp. double

2 doubler

2 doubler

2 doubler

6

Max. 3

Niveau D

4 sp. double

2 doubler

2 doubler

2 doubler

6

Max. 3

For Veteran 35+ gælder:

Veteran +35:
Række:

Holdtype:

MD

DD

HD

Kampe

pr. spiller

Niveau A

4 herrer+ 2 damer

2

1

3

6

Max. 2

Niveau B

4 herrer+ 2 damer

2

1

3

6

Max. 2

Niveau C

4 herrer+ 2 damer

2

1

3

6

Max. 2

Niveau D

4 herrer+ 2 damer

2

1

3

6

Max. 2
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§ 15: Holdopstilling
I hver kategori skal der stilles op efter NIVEAU-RANGLISTEN.
Se oversigt over hvilken rangliste, der skal bruges her:

Runde

Uge

Dato

Runde
1

Uge
40

3.-4. oktober

Runde
2

Uge
43

24.-25. oktober

Runde
3

Uge
46

14.-15. november

Runde
4

Uge
49

5.-6. december

Uge 2

16.-17. januar

Uge 5

6.-7. februar

Runde
5
Runde
6
Runde
7
Final 4

Uge
10
Uge
12

13.-14. marts
27. marts i Arena
Nord

Rangliste-navn
September Rangliste (Senior)
Oktober Rangliste (Senior)
November Rangliste (Senior)
November Rangliste (Senior)
Januar Rangliste (Senior)
Januar Rangliste (Senior)
Marts Rangliste (Senior)
Marts Rangliste (Senior)

En klub kan kun inden for samme spillerunde anvende en spiller på lavere rangerende hold, såfremt spilleren på
NIVEAU-ranglisten er lavere placeret på ranglisten end de af klubbens øvrige spillere, som anvendes i de
samme to kategorier på et højere rangerende hold. Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller såfremt
pointforskellen er 50 point eller derunder på NIVEAU-ranglisten.
U 17 spillere og U15 spillere med dispensation skal ikke placeres på hold efter ranglisten, men skal i stedet placeres på hold efter spillestyrke. U17 spillere må kun anvendes på et lavere rangerende hold, såfremt spilleren i
mindst én af de to kategorier vedkommende benyttes i, vurderes at være svagere end de af klubbens øvrige
spillere, som anvendes i de samme to kategorier på et højere rangerende hold. Modstanderklubben kan dog
nedlægge protest, såfremt den ikke finder placeringen af spilleren på et hold i orden i forhold til spillestyrken i
de to kategorier.
Holdlederne udveksler holdopstillingerne senest 15 minutter før holdkampen. Hvis det ønskes af det ene hold,
sker det skriftligt, eller ved at begge hold indtaster opstillingerne på BadmintonPlayer senest 30 minutter før
spil.
§ 16: Skadet spiller efter udveksling af holdopstillinger/diskvalificeret spiller
For senior gælder:
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.

For Single+Double, 3-Runder-Double og Veteran 35+ gælder:
Såfremt en spiller bliver skadet og ikke kan fuldføre
en kamp, tabes den kamp, som spilleren må trække
sig fra. Der må indsættes en ny spiller i holdkampen
på den skadede spillers plads, hvis den skadede spiller står til at spille flere kampe på holdkortet.

I tilfælde af at en spiller bliver skadet i sin første
kamp og ikke fuldfører kampen 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.

En spiller, som har trukket sig fra en kamp med en
skade, kan ikke senere samme dag/weekend deltage på andre holdtyper i motions- eller Senior+
holdturneringen (iht. muligheder for deltagelse på
flere holdtyper § 9 og 17).
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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

§ 17: Benyttelse af spiller, som har spillet i samme spillerunde/brug af reserver
For senior gælder
Ved skader eller anden force majeure inden holdseddel er udvekslet, 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.
En sådan spiller kan ikke deltage på noget hold i
turneringens næstfølgende spillerunde med mindre
det højere rangerende hold har spillet eller spiller
samtidig.

For Single+Double, 3-Runder-Double og Veteran 35+ gælder
Som beskrevet i § 9 er det tilladt at spille på 2 motionshold, hhv. 4+2/2+2 og 4 spillere/damer eller
på 2 Senior+ hold, hhv. 4+2 og 4 spillere/damer,
så der er også fri brug af reserver mellem disse
holdtyper

§ 18: Op-/nedrykning af spillere – gælder kun seniorrækkerne
Stk. 1: En spiller må ikke – bortset fra § 19 - 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 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.
§ 19: 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.
§ 20: 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.
§ 21: Afbud i samme kamp
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.
§ 22: Manglende spillere
Hvis et hold spiller med et mindre antal spillere end fuldt hold, sker der følgende:
Den/de manglende spillere registreres i de lavest rangerende kampe i de enkelte runder i holdkampen.
For afvikling af holdkampen skal der minimum stilles med et antal spillere, så kampen kan vindes eller blive
uafgjort. Ved færre spillere på holdet tabes holdkampen uden kamp.
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POINT OG STILLINGSREGLER
§ 23: Pointregler
For senior gælder:

For Single+Double, 3-Runder-Double og Veteran 35+ gælder
Ved sejr tildeles 2 point til det vindende hold og 0
point til det tabende hold. Ved uafgjort tildeles 1-1

Ved sejr tildeles 2 point til det vindende hold og 0
point til det tabende hold. Ved uafgjort tildeles 1-1

§ 24: Stillingsregel
Vinderen af en pulje er det hold, som har opnået flest point. I tilfælde af pointlighed afgøres placeringen som
følger:
1.
Flest vundne holdkampe
2.
Difference mellem vundne og tabte kampe i samtlige holdkampe
3.
Indbydes kamp(e)
a. Point
b. Difference mellem vundne og tabte kampe
c. Difference mellem vundne og tabte sæt
d. Difference mellem vundne og tabte bolde
4.
Difference mellem vundne og tabte sæt i samtlige holdkampe
5.
Difference mellem vundne og tabte bolde i samtlige holdkampe
6.
Lodtrækning

§ 25: Oprykning/Nedrykning
For senior gælder:

•
•
•

Alle hold i Top 4 deltager i Final-4 turneringen lørdag d. 27. Marts 2021 i Arena Nord

Frederikshavn.
Nr. 1 møder Nr. 4 i semifinalen mens Nr. 2 møder Nr. 3.
Vinderen af Final 4 rykker en række op og spiller i den kommende sæson i en række højere.

For Single+Double, 3-Runder-Double og Veteran 35+ gælder
• Alle hold i Top 4 deltager i Final-4 turneringen lørdag d. 27. Marts 2021 i Arena Nord

•
•

Frederikshavn.
Nr. 1 møder Nr. 4 i semifinalen mens Nr. 2 møder Nr. 3.
Vinderen af Final 4 rykker en række op og spiller i den kommende sæson i en række højere.

§ 26: Konsekvenser ved overtrædelser
Stk. 1: Overtrædelse af dette reglements bestemmelser berettiger HT-udvalget til at ændre matchresultatet eller fastsætte omkamp. I øvrigt er udvalget berettiget til at idømme bøder
Stk. 2: I de tilfælde, hvor en protest tages til følge, idømmes den klub, mod hvem protesten er nedlagt,
en bøde. Hvis et hold anvender en ulovlig spiller, tabes de kampe, spilleren er involveret i, samt de
kampe spilleren har indflydelse på. Det betyder, at alle singler tabes, hvis 1. single er ulovlig, mens det
kun er 4. single, som tabes, hvis den ulovlige spiller stiller op her.
Stk. 3: Udvalget 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.
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§ 27: Fremgangsmåde ved indgivelse af protest
For senior gælder:
Protester vedrørende de i dette reglement omhandlede turneringer, indsendes til administrationen
med kopi til den klub, der protesteres imod, inden
udgangen af det 3. døgn efter den dag, hvor den
sidste match i spillerunden afvikles.
Protester indsendes via en protestformular, der findes på Badminton Midtjyllands hjemmeside.
Protesten betragtes som modtaget, når afsenderen
har modtaget en kvitteringsmail, og når protestgebyret er indsat på den administrerende organisations konto – se protestformularen.
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.
HT-udvalget 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.
HT-udvalget skal høre de implicerede parter i sagen. Parternes kommentarer skal være administrationen og den protesterende klub i hænde senest 5
dage efter anmodningens modtagelse.
Såfremt tidsfristen overskrides, anses klubbens ret
til høring fortabt.
HT-udvalget skal tilstræbe, at protesten færdigbehandles inden næste spillerunde. Udvalget skal
skriftligt begrunde sine afgørelser for de implicerede klubber og de øvrige klubber i puljen.

For Single+Double, 3-Runder-Double og Veteran 35+ gælder
Protester over brug af ulovlige spillere eller forkert
holdopstilling skal ske senest 4 døgn efter afviklingen af kampen. Protesten sendes pr. mail til såvel
turneringsadministrator som holdleder for modstanderklubben, og der skal indbetales et depositum (se
takstblad) i forbindelse med nedlæggelse af en protest.
Modstanderklubben har herefter 4 dage til at besvare protesten, som herefter behandles. Såfremt
modstanderklubben ikke har reageret inden for de
4 dage fra modtagelse af protesten, fortabes høringsretten.
Protesten kan behandles af turneringsadministratoren alene, hvis der ikke kan drages tvivl om afgørelsen i forhold til objektive omstændigheder som
eksempelvis spillernes alder o.l. Holdturneringsudvalget skal høres i sagen, hvis der er tale om subjektive omstændigheder som eksempelvis styrkevurdering. Udvalget inddrages endvidere, såfremt
turneringsadministratoren er i tvivl om kendelsen.
Såfremt en protest afvises, tabes det indbetalte depositum. Tages protesten til følge, returneres det
indbetalte depositum, og modstanderklubben idømmes en bøde (se takstblad).
Hvis et hold anvender en ulovlig spiller, tabes de
kampe, spilleren er involveret i, samt de kampe
spilleren har indflydelse på.

§ 28: Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest – gælder kun senior
HT-udvalget 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 Udvalget finder, at en klub - tilsigtet eller utilsigtet - har overtrådt reglementet og derved opnået en uberettiget fordel.
HT-udvalget 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 HT-udvalget, såfremt der er forløbet mere end 1 måned efter den pågældende rækkes afslutning.
§ 29: Appelmuligheder
Appellen skal indgives senest 14 dage efter afgørelsen er modtaget.
Protester, som afgøres af turneringsadministrator, kan appelleres til det lokale holdturneringsudvalg/protestudvalg.
Protester, som omhandler holdopstilling og brug af ulovlige spillere, er endelige og kan ikke appelleres, når
holdturneringsudvalget/protestudvalget har afgivet deres kendelse.
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Protester af principiel og fortolkningsmæssig karakter kan appelleres til det overordnede fællesudvalg for turneringen. Der skal indbetales et depositum på kr. 1000 ved sådanne protester.
En evt. appel sendes til turneringens administrator, som sørger for den videre sagsbehandling.

ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 30: Reglementets gyldighed
Reglementet gælder kun for afviklingen af turneringen som nævnt afsnit 4.

§ 31: Ændringer af reglementet
Ændringer i dette reglement kan foretages af de deltagende organisationers repræsentanter i det nordjyske
holdturneringsudvalg.

Dette reglement vedtaget august 2020

TAKSTBLAD: ADMINISTRATIONSGEBYRER/BØDER
Deltagergebyr pr. hold – kr. 750,Udeblivelse – kr. 500,-.
Ikke rettidigt afbud – kr. 500,Trækning af hold – kr. 500,Er resultatet ikke tastet i BadmintonPlayer senest 4 dage efter spilledagen, medfører dette en bod på
kr. 300 til arrangørklubben. Desuden kan det respektive udvalg dømme hjemmeholdet som taber af
samtlige kampe i en match, såfremt resultaterne ikke er tastet i BadmintonPlayer senest 14 dage efter
spilledato
Brug af ulovlig spiller – kr. 200,-. Gentagelsestilfælde for samme klub kr. 400,-.
Depositum ved indgivelse af protest: 500,Ukendte spillere på holdskema kr. 100 pr. spiller.
Holdturneringsudvalget kan idømme bøder for øvrige overtrædelser af reglementet. Bødernes størrelse fastsættes af holdturneringsudvalget i det enkelte tilfælde.
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