Reglement ungdomsholdturnering i Badminton i Nordjylland
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§ 1: Formål
Holdturneringen er flagskibet i Dansk Badminton. Formålet med ungdomsholdturneringen i Nordjylland er
at have et udbud passet til de Nordjyske badmintonklubber, som er nemt tilgængelig for både spillere,
frivillige og trænere. Tilmed er værdierne glæde, oplevelse, fællesskab og udvikling et vigtigt fokusområde
for vores ungdomsholdturnering.

§ 2: Udvalg og administration
1. Badminton i Nordjyllands bestyrelse og holdturneringsadministration, fastsætter præmisserne for
ungdomsholdturneringen i de nordjyske udbudte rækker. Præmisserne udsendes senest 30. juni før den
nye sæson.
2. Badminton i Nordjylland har et samarbejde med resten af Jylland i de højere rækker. For disse rækker er
det den fælles administration for ungdomsholdturneringen i Jylland, som administrerer holdturneringen og
rækkerne. Se udspecificeret reglement herom.
3. Administrationen for dette reglement i de Nordjyske udbudte rækker er holdturneringsadministratoren i
Nordjylland, Jonas Sørig, holdturnering@badmintoninordjylland.dk

§ 3: Indbydelse og tilmeldingsprocedure
1. Senest medio august udsendes en indbydelse i det geografiske område. Der tilmeldes via
BadmintonPlayer.dk
2. Tilmeldingsfristen forefindes i udsendte indbydelse til ungdomsholdturneringen i Nordjylland.

§ 4: Deltagergebyr
Deltagergebyr pr. hold fastsættes af Badminton i Nordjyllands bestyrelse. Gebyret fremgår af indbydelsen
og dækker også deltagelse til Nordjyske mesterskaber for ungdomshold.

§ 5: Holdturneringens sæsonplan
1. Holdkampene spilles i perioden 01-10 til 30-04 inkl. de afsluttende Nordjyske mesterskaber for hold.
2. Så vidt muligt følges de holdturneringsrunder, som er afsat i sæsonplanlægningen, hvor der ikke er
planlagt individuelle turnerings-/stævneaktiviteter.
3. I forlængelse af den ordinære turnering, spilles der om Nordjyske mesterskaber for hold på en location i
kredsen.

§ 6: Spilledatoer og tider
1. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen sammensættes puljer og turneringsplan i BadmintonPlayer. De
deltagende klubber modtager besked, når turneringsplanen er klar, og de skal indtaste spilletid og sted
inden for den opgivne tidsfrist. Holdkampene skal placeres lørdag eller søndag i holdrunderne. Kampenes
starttidspunkt må tidligst fastsættes til kl. 9 og senest kl. 17. Hverdagskampe kan kun placeres med alle
involverede klubbers accept.
2. Eventuelle indsigelser mod spilletidspunkter skal meddeles til administrationen og modstanderklubben
senest 14 dage efter offentliggørelsen af spilleplanen. Til første spillerunde kan dispenseres for dette,
såfremt planen ikke har været kendt i tide til at fristen kan overholdes. Hvis turneringen spilles som et
grundspil og efterfølgende slutspil vil fristerne være tilsvarende ved offentliggørelse af
slutspilsprogrammet.
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§ 7: Holdtyper og rækker
Følgende holdtyper indgår i ungdomsholdturneringen i Nordjylland:
1. 4 spillere - B-, C- og D-række.
4 spillere – fri sammensætning af hold (dreng/pige)
a. Holdet består af 4 – 8 spillere pr. holdkamp.
b. Der spilles 2 doubler og 4 singler i hver holdkamp
c. Samme spiller må højst spille 1 double og 1 single.
d. Hvis holdkampen ender uafgjort 3 – 3 spilles et golden set med en ikke tidligere anvendt
doublekonstellation af de spillere, som har deltaget i holdkampen, og det vindende hold vinder
holdkampen med 4 – 3.
2. 2 + 2 – B-, C- og D-række.
a. Holdet består af 2 – 3 drenge og 2 – 3 piger pr. holdkamp
b. Der spilles 2 MD, 2 DS, 2 HS, 1 DD og 1 HD i hver holdkamp.
c. Piger kan ikke spille på en ”drengeplads”, og drenge kan ikke spille på en ”pigeplads”.
d. Samme spiller må højst spille 3 kampe i hver holdkamp. En i hver kategori.
e. Hvis holdkampen ender uafgjort 4 – 4 spilles der et golden set i mixdouble med fri opstilling af de
spillere, som har deltaget i holdkampen, og det vindende hold vinder holdkampen med 5 – 4.
Holdtyperne udbydes på de niveauer, der fremgår af nedenstående skema:
Skema 1 – Udbud af holdtyper
4 spillere
B-række

4 spillere
C-række

4 spillere
D-rækken

2+2
B-række

2+2
C-række

2+2
D-række

U9
U11
U13
U15
U17/U19
OBS: Ved lav tilslutning i en række kan 2+2 rækken sammenlægges med 4-spillere i samme aldersgruppe og
niveau. Her spilles efter 4 spillere formatet (2 doubler og 4 singler).

§ 8: Spillere og aldersgrupper
1. Som udgangspunkt skal spillerne deltage på et hold i deres egen aldersgruppe.
2. Dog kan der i hver holdkamp deltage én spiller fra aldersgruppen over og op til 2 spillere fra
aldersgruppen under.
3. Fra ovenstående regel gælder følgende undtagelser:
a. U9 spillere kan frit deltage på U11 hold uden at tælle som yngre spiller
b. Aldersoprykkede spillere (spillere som har opnået point til at spille i en højere aldersgruppe end deres
fødselsdag berettiger til) følger deres klassifikation i holdturneringen.
c. I aldersgruppen U17/U19 kan der ikke deltage spillere, som er ældre end U19 spillere
d. Den lokale holdturneringsadministration kan give dispensation til en spiller, som er startet senere i
skolen, så det er muligt at følges med sine klassekammerater til turnering.
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§ 9: Holdsammensætning
1. Ud fra klassifikationen ved sæsonstart (første rangliste i sæsonen) er det spillernes bogstav, som er det
gældende ift. holdtilmelding. Første rangliste er pr. 01.07. Ved rangering i bufferzone (Eks. B-C spillere), så
er det øverste bogstav det gældende. (I dette eks. B-rækken).
2. Spillerne tildeles point ud fra nedenstående tabel. (Rangering pr. 01.07, første rangliste i sæsonen)
Skema 2 – Pointfordeling af spillere
Klassifikation ved
sæsonstart
U9 piger
U11 piger
U13 piger
U15 piger
U17/U19 piger

D-række
1
2
3
4
5

U9 drenge
U11 drenge
U13 drenge
U15 drenge
U17/U19 drenge

2
3
4
5
6

C-D
C-række

B-C
B-række

A-B
A-række

A-M
M-række

3
4
5
6

4
5
6
7

5
6
7
8

7
8
9*

4
5
6
7

5
6
7
8

6
7
8
9

8
9

* Kun muligt på 4-spilleres hold

3. Ved tilmeldingen tælles spillernes holdpoint sammen. På de hold som anvender flere end det mindst
mulige antal spillere, sammentælles holdpoint således:
a. de 4 bedste spillere tæller på holdtypen 4 spillere
b. de 2 bedste drenge og 2 bedste piger tæller på 2 + 2 hold
4. I nedenstående skema 3 fremgår:
a. Hvor mange point, hver holdtype på hvert niveau maksimalt må have
b. Hvor mange point den bedste og næstbedste spiller maksimalt må have på 4 spillere holdene
c. Hvor mange point den bedste dreng og bedste pige maksimalt må have på 2+2 hold
5. Skema 3 er udformet med disse grundlæggende tanker:
a. Et hold i eks. ”C-rækken” er som udgangspunkt for spillere kvalificeret i ”C-rækken”. Der er dog den grad
af fleksibilitet, at man kan have én højere rangeret spiller med på holdet. Tilmed er det fuldt lovligt at have
én eller flere lavere rangeret med på holdet.
b. Det er muligt at have én ældre spillere med på holdet, såfremt spilleren passer i niveau jf. skema 2.
c. Det er muligt at have op til 2 yngre spillere med på holdet, såfremt spillerne passer i niveau jf. skema 2.

4

Skema 3 – Pointskala for holdtyperne

Pointskala for holdtyperne
Klassifikation ved
sæsonstart

U9 – 4 spillere
U9 – 2 + 2
U11D – 4 spillere
U11D – 2+2
U11C – 4 spillere
U11C – 2+2
U11B – 4 spillere
U11B – 2+2
U13D – 4 spillere
U13D – 2+2
U13C – 4 spillere
U13C – 2+2
U13B – 4 spillere
U13B – 2+2
U15D – 4 spillere
U15D – 2+2
U15C – 4 spillere
U15C – 2+2
U15B – 4 spillere
U15B – 2+2
U17/U19C – 4
spillere
U17/U19C – 2+2
U17/U19B – 4
spillere
U17/U19B – 2+2

Holdtype
– 4spillere
Max point
I alt pr.
hold
9
13
17
21
17
21
25
21
25

Bedste
spiller

Næstbedste Holdtype – 2
spiller
+ 2 hold

Bedste
dreng

Bedste
pige

4 spillere
Max

4 spillere
Max

Max point
I alt pr. hold

2+2
Max

2+2
Max

3

2
7

3

2

11

4

3

15

5

4

19

6

5

15

5

4

19

6

5

23

7

6

19

6

5

23

7

6

27

8

7

27

8

7

31

9

8

4
5
6
5
6
7
6
7

3
4
5
4
5
6
5
6

29

8

7

29

8

7

33

9

8

§ 10: Spillere
1. Spillere, hvor spillerens klub er medlem af både Badminton Danmark og DGI Badminton, er
spilleberettiget på klubbens hold, eller holdfællesskaber som klubben indgår i.
2. En spiller, som er medlem af flere klubber, skal repræsentere samme klub såvel i
ungdomsholdturneringen som i individuelle ungdomsturneringer. Det vil sige at en spiller kun kan stille op
for én klub i ungdomsholdturneringen, og i individuelle ungdomsturneringer.
3. En spiller kan ved tilmelding af holdet på BadmintonPlayer kun vælges til et hold, men kan deltage på
andre hold i samme klub, som beskrevet i §17.
4. ”Reglement for spilletilladelse og klubskifte” er gældende. – https://badminton.dk/wpcontent/uploads/2019/10/Reglement-for-spilletilladelse-og-klubskifte.pdf
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5. Ønsker en klub at bruge udenlandske spillere uden ranglisteplacering men med badmintonerfaring, er
det klubbens ansvar at indplacere spilleren kvalifikationsmæssigt korrekt. Ud fra den angivne klassifikation,
indregnes spillerens holdpoint (skema 2) i holdets samlede pointtal, for sikring af holdets lovlighed.

§ 11: Holdfællesskaber
1. Der kan dannes holdfællesskaber af spillere fra flere klubber. Ansøgning om dette sker hos den lokale
turneringsadministrator i Badminton i Nordjylland og skal minimum indeholde:
a. Skriftlig accept af holdfællesskabet fra de involverede klubber, som indgår i holdfællesskabet
b. Navn på klubberne, som indgår i holdfællesskabet
c. Navn på holdfællesskabet
d. Spillested(er)
e. Navn og kontaktinfo på ansvarlig leder
2. Disse holdfællesskaber skal oprettes i BadmintonPlayer inden holdet kan tilmeldes.
3. Holdene deltager på samme præmisser som klubhold i både den Nordjyske holdturnering, samt ved evt.
kvalificering til det afsluttende Nordjyske mesterskab for hold.

§ 12: Flere hold fra samme klub
1. Hvis der deltager flere hold fra samme klub i samme årgang, nummereres holdene 1, 2, 3 osv.
2. Deltager en klub med 2 hold i samme pulje, spiller disse 2 hold deres første holdkamp mod hinanden og
evt. returkamp så hurtigt, som det er muligt.

§ 13: Ranglisten
1. I alle holdkampe i ungdomsholdturneringen tæller de enkelte kampe til ranglisten. Regulering afhænger
af om man vinder eller taber sin(e) kampe, samt niveau på de spillere man spiller imod. Reglerne for
regulering af ranglistepoint fremgår af det til enhver tid gældende Ranglistereglement. https://badminton.dk/wp-content/uploads/2022/04/Reglement-for-Rangliste.pdf
2. Regulering af ranglistepoint sker både i den fortløbende ungdomsholdturnering gennem sæsonen i
kredsene/landsdelene samt til de afsluttende mesterskaber.

§ 14: Afvikling af holdkampene
1. Arrangøren sørger for bolde, klargøring af hallen, igangsætning af holdkampe og resultatindtastning på
BadmintonPlayer af alle holdkampe, også dem man ikke selv deltager i. Som udgangspunkt skal der være
min. 2 baner til rådighed til hver holdkamp.
2. Holdlederne udveksler holdopstilling senest 30 min. før holdkampen. Holdopstilling udveksles, ved at
begge hold indtaster opstillingen på BadmintonPlayer. Herefter kan holdopstillingen kun ændres, hvis der
er tale om brug af en reserve.
3. Ved en ”stævnerunde” er det tilladt at vente med opstillingen til 2. holdkamp indtil 30 min. før den
pågældende holdkamp påbegyndes.
4. 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 mv. Holdkampen skal
dog påbegyndes, hvis der er mødt spillere nok til, at holdkampen kan vindes eller uafgjort kan opnås.
5. Indberetning af resultater skal være indtastet på BadmintonPlayer senest søndag efter en spillerunde i
weekenden. Arrangerende klub kan idømmes en bøde for utilstrækkelig/mangelfuld afvikling og
resultatindtastning i henhold til Badminton i Nordjyllands takstblad (§ 25).
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§ 15: Holdopstilling og styrkeorden
1. Spillernes klassifikation ved sæsonstart er afgørende for sammensætningen af holdet, jf. pointskalaen i
§ 9. Det påvirker derfor ikke holdets lovlige sammensætning, hvis en eller flere af holdets spillere rykker op
i løbet af sæsonen.
2. Både singler og doubler skal altid opstilles efter aktuelle styrkeorden på spilledagen således, at den
bedste spiller placeres i 1. single, den næstbedste i 2. single, osv. I double behøver man ikke nødvendigvis
sætte de to bedste spillere sammen, men når parrene er sammensat, skal det bedste par spille 1. double,
mens det næstbedste par skal spille 2. double.
3. Det er den aktuelle styrkeorden på ”Niveau ranglisten”, som afgør spillerens placering i holdkampen.
4. Spillere må ikke bytte plads i holdets styrkeorden/opstilling i single inden for den samme holdrunde.
Ligeledes må to identiske doublepar ikke bytte plads i holdopstillingen inden for den samme holdrunde,
hvorimod det er tilladt at lave nye doublekonstellationer og placere dem i styrkeorden.
5. Eventuelle indsigelser mod modstanderens opstilling skal så vidt muligt gives inden holdkampen
påbegyndes. Den klub, hvis opstilling der protesteres imod, kan da vælge:
a. at tage indsigelsen til efterretning og ændre opstilling
b. at fastholde opstillingen og afvente en evt. efterfølgende officiel protest fra modstanderklubben
Procedure omkring officielle protester over spillere, opstilling mv. fremgår af §23.

§ 16: Skadet spiller under holdkamp/stævnerunde
1. Såfremt en spiller bliver skadet eller ikke fuldfører en kamp, tabes den kamp, som spilleren må trække sig
fra. Der må indsættes en ny spiller i holdkampen i stedet for den skadede/syge spillers eventuelle anden
kamp i holdkampen.
2. Hvis skaden sker i første holdkamp, og holdopstillingen til 2. holdkamp allerede er afleveret, skal hele
holdopstillingen ændres efter ny styrkeorden til 2. holdkamp.
3. En spiller, som har trukket sig fra en kamp med en skade/sygdom, kan ikke senere samme dag/weekend
deltage på hold i ungdomsholdturneringen.

§ 17: Brug af reserver til holdopstilling
1. En spiller kan spille på et andet hold, end det spilleren er tilmeldt på, hvis spiller på lovlig vis kan indgå på
holdet. Spilleren skal IKKE markeres som reserve, hvis spilleren kun spiller på ét hold i en spillerunde.
2. I tilfælde af afbud, kan en anden spiller på lovlig vis deltage både på sit eget normale hold og som reserve
på det afbudsramte hold i samme runde. Ved samme runde forstås den spilleweekend, som holdkampene
tilhører i kampprogrammet. Ved anvendelse af sådanne reserver SKAL det fremgå af holdkortet og den
efterfølgende resultatindberetning, at spilleren er anvendt som reserve, og hvem spilleren er reserve for.
3. Holdtypen 4 spillere må kun anvende reserver, hvis det resterende hold ikke kan stille op i kampene
uden brug af reserver. Der må derfor max. bruges 4 spillere/piger på holdet, hvis der er anvendt reserve(r).
4. Holdtypen 2+2 må kun anvende reserver, hvis det resterende hold ikke kan stille op i kampene uden brug
af reserver. Der må derfor max. bruges 4 drenge på holdet, hvis der er anvendt en reserve på en
drengeplads – og max. 2 piger, hvis der er anvendt en reserve på en pigeplads.
5. Uanset hvilke reserver, der anvendes, skal spilleren altid være lovlig på holdet i henhold til reglerne for
holdtilmelding, således at de samlede holdpoint overholder den tilladte grænse, jfr. § 9.
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§ 18: Pointregler
1. Vinderen af en holdkamp med en forskel på 2 eller flere kampe (fx 4 – 2, 5 - 1) tildeles 3 stillingspoint,
mens det tabende hold ikke får stillingspoint.
2. Vinderen af en holdkamp med forskel på en enkelt kamp (f.eks. 4-3 eller 5-4), samt vinderen af en kamp i
golden set, tildeles 2 stillingspoint, mens det tabende hold tildeles 1 stillingspoint.

§ 19: Stillingsregel
1. Vinderen af en pulje er det hold, som har opnået flest stillingspoint:
a. Flest vundne holdkampe
b. Difference mellem vundne og tabte kampe i samtlige holdkampe
c. Indbydes holdkamp(e)
d. Difference mellem vundne og tabte sæt i samtlige holdkampe
e. Lodtrækning

§ 20: Afbud og udeblivelse
1. 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 BadmintonPlayer indberettes afbud som enten:
a. Afbud rettidigt
b. Afbud for sent
c. Udeblivelse
2. Badminton i Nordjylland fastsætter bødestørrelse for ovenstående forseelser. Se §25.
3. Hvis et hold trækkes efter næstsidste stævnerunde, behandles det som et afbud i sidste
spillerunde, og holdet forbliver i stillingsoversigten.

§ 21: Trækning af hold
1. Hvis en klub trækker sit hold fra turneringen, annulleres alle holdets hidtidige resultater, som dermed
også udgår i beregningen af stillingen i puljen. Trækkes holdet efter næstsidste stævnerunde, behandles
det som et afbud i sidste spillerunde, og holdet forbliver i stillingsoversigten. Spillernes individuelle
ranglistepoint for gennemførte kampe før holdtrækning berøres ikke.

§ 22: Manglende spillere
1. Hvis et hold spiller med mindre antal spillere end til fuldt hold, sker der følgende:
4-spillere:
a. Ved afbud fra en spiller tabes 2 kampe; 4. single og 2. double
b. Ved afbud fra 2 spillerne tabes 3 kampe; 3. og 4. single og 2.double
c. Ved afbud fra 2 spillere i holdtypen 4 spillere, kan holdet ikke spille golden set, da der ikke kan opstilles
en ny doublekonstellation, hvorved golden set tabes uden kamp (W.O.)
2+2:
d. Ved afbud fra en spiller tabes 3 kampe; 1 single, 1 double og 1 mix double
e. Ved afbud fra to spillere tabes holdkampen. Men der kan forsat spilles 3 af kampene. Konstellationer og
hvilke kampe afhænger af om det er et afbud fra begge drenge/piger, eller en af hver. Ved afbud fra begge
af samme køn, kan der ikke spilles kampe i konstellationer, hvor disse måtte indgå. Ved afbud af en af hvert
køn, så kan samme person ikke spille begge mix doubler.
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§ 23: Protester over brug af ulovlige spillere og forkerte holdopstillinger
1. Protester over brug af ulovlige spillere eller forkert holdopstilling skal ske senest 4 døgn efter afviklingen
af en holdkamp. Protesten sendes pr. mail til såvel turneringsadministrator samt holdlederen fra
modstanderklubben, og der skal indbetales et depositum på kr. 1000,- i forbindelse med nedlæggelse af en
protest.
2. Modstanderklubben har herefter 4 døgn til at besvare protesten, som herefter behandles. Såfremt
modstanderklubben ikke har reageret inden for de 4 døgn fra modtagelse af protesten, fortabes
høringsretten.
3. Protesten kan behandles af turneringsadministratoren alene, hvis der ikke kan drages tvivl om afgørelsen
i forhold til objektive omstændigheder som eksempelvis spillernes point, klassificering o.l.
4. Det lokale holdturneringsudvalg/protestudvalg skal høres i sagen, hvis der er tale om subjektive
omstændigheder.
5. Udvalget inddrages endvidere, såfremt turneringsadministratoren er i tvivl om kendelsen.
6. Såfremt en protest afvises, tabes det indbetalte depositum.
7. Tages protesten til følge, returneres det indbetalte depositum, og modstanderklubben idømmes en bøde
på kr. 1000,8. 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.
9. Såfremt det maksimalt tilladte antal holdpoint i henhold til reglerne for holdsammensætning i § 9
overstiges, tabes den første kamp i hver kategori ”ovenfra” (den rækkefølge kampene står på holdkortet),
som gør holdet ulovligt, samt alle underliggende kampe i samme kategori. Hvis regulering af kamp giver et
resultat, hvor golden set skulle have været afviklet, tabes golden set af klubben, som har overskredet
tilladte antal holdpoint, uden kamp.

§ 24: Appelmuligheder
1. Protester, som afgøres af turneringsadministrator, kan appelleres til det Badminton i Nordjylland/
protestudvalg.
2. Protester, som omhandler holdopstilling og brug af ulovlige spillere, er endelige og kan ikke appelleres,
når holdturneringsudvalget/protestudvalget har afgivet deres kendelse.

§ 25: Takstblad – Administrationsgebyrer og bøder
Udeblivelse uden afbud - 500 kr.
Manglende indberetning af spilletidspunkter pr. hjemmekamp 200 kr.
Trækning af hold - 500 kr.
Manglende resultatindberetning - 300 kr. pr. holdkamp. Indenfor 24 timer.
Flygtning af holdkamp 200 kr.
Brug af ulovlig spiller - 200 kr. Gentagelsestilfælde for samme klub - 400 kr.
Ukendte spillere på holdskema - 200 kr. pr. holdkamp. Bøden tilgår pågældende klub
Depositum ved protest 1000 kr. (bortfalder ved vunden protest)
Tabt protest – 1000 kr.
Hold gebyr – 4-8 spillere og 2+2 ungdom 700 kr.

§ 26: Reglementets gyldighed
Reglementet kan ændres af Badminton i Nordjylland
Vedtaget af Badminton i Nordjylland – Juni 2022
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