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§1

FORMÅL
Formålet er at samle FSKBH's klubbers badmintonspillere til idrætsligt samvær til
gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder.

§2

GYLDIGHEDSOMRÅDE
Reglementet er gældende for FSKBH's badmintonafdeling, der udskriver og afvikler
turneringer under eget ansvar med reference til Foreningens hovedbestyrelse.
Kun klubber, der er tilsluttet Foreningen, kan deltage.
Startberettigede er kun spillere, hvis tilknytning til den pågældende virksomhed er i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Foreningens love og fællesreglement. I tilfælde af protest mod en formodet ulovlig deltager,
påhviler det den anklagede klub at bevise lovligheden. Hvis lovligheden ikke kan
dokumenteres, er den anklagede at betragte som værende ulovlig deltagende.
Spillere kan deltage i turneringerne for mere end 1 klub/forening, men ikke i samme
type række. Hermed menes at en spiller ikke kan spille for 2 forskellige klubber/foreninger i fx Senior6, men gerne fx for én klub/forening i Senior6 og for en anden klub/forening i Specialrække6.

§3

TURNERINGSFORM OG –INDDELING

3.1

Generelt

3.1.1

Individuel turnering udskrives som pool-turnering, som cupturnering eller som
pool/cupturnering

3.1.2

Individuel turnering inden for de forskellige aldersgrupper udskrives i rækker efter
behov således: Mesterrækken - fri tilmelding, A-rækken - fri tilmelding for alle, der
ikke er klassificerede i mesterrækken, og således videre nedefter.
En spiller betragtes som klassificeret, såfremt vedkommende er tilmeldt et hold i
Foreningens mesterskabsturnering, jf. § 3.1.5, eller i andet badmintonregi. Spillerens
klassificering i single er afgørende for vedkommendes start i en række.
Spillere, der ikke er klassificerede, betragtes som motionistspillere.

3.1.3

Foreningens individuelle mesterskabsturnering (UM) udskrives i kategorierne herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double.
Samtidig indbydes til turnering for spillere i A-, B-, C- og D-rækkerne samt eventuel
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en begynder/motionistrækken. Disse rækker spilles dog ikke i kategorier med mindre
end 4 deltagere/par.
3.1.4

Afdelingen kan udskrive individuelle turnering i en eller flere af kategorierne herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double i mester-, A-, B-, C-,
D-rækkerne samt eventuelt en begynder/motionistrække. Kategorier med mindre end
4 deltagere spilles ikke.

3.1.5

Foreningens mesterskabsturnering for hold udskrives hvert år i en:
I:

Seniorturnering (Senior 6-, Senior4- og Specialrækken)

II: Veteranturnering (Veteran4- og Veteran6-rækken).
Indbydelse udsendes til klubberne i løbet af foråret og turneringen afvikles i den
kommende sæson.
3.2
3.2.1

Turneringsformer
Antal hold i rækken/puljen, enkelt eller dobbeltturnering fastsættes af turneringsledelsen efter behov.

3.2.2

Holdturneringens senior- og veteranrækker er opdelt i turneringer for
hold med 6 spillere: (SEN-6, VET-6, og Specialrækken), og
hold med 4 spillere: (SEN-4 og VET-4).
Veteranspillere kan deltage i såvel seniorturneringen som veteranturneringen.

3.2.3

SEN-6- og VET-6-turneringerne består af en Elitedivisionen samt det antal divisioner
herunder, som det anmeldte antal hold gør nødvendigt.
Turneringsledelsen kan bestemme, at en række skal spille dobbelt, hvis turneringsledelsen finder det formålstjenstligt.
Nye hold indplaceres efter samråd med turneringsledelsen.

3.2.4

De øvrige senior- og veteranturneringer består af det antal divisioner, som det anmeldte antal hold gør nødvendigt.
Turneringsledelsen kan bestemme, at en række skal spille dobbelt, hvis turneringsledelsen finder det formålstjenstligt.
Nye hold indplaceres efter samråd med turneringsledelsen.

3.2.5

I SEN-6- turneringen består hver holdmatch af 8 kampe: 3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD og
1 MD. Den samme spiller må højst spille 2 kampe i hver match og ikke i samme
kategori. Såvel singler som doubler skal opstilles i styrkeorden.
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I VET-6-turneringen består hver holdmatch af 6 kampe: 2 HD, 1 HD med en spiller
fra hver af de førnævnte herredoubler, 1 DD og 2 MD. Den samme spiller må højst
spille 2 kampe i hver match. Doubler skal opstilles i styrkeorden.
I Specialrækken består hver holdmatch af 7 kampe: 2 HD, 2 HS, 2 MD og 1 DD. Den
samme spiller må højst spille 2 kampe i hver match. I tilfælde af afbud fra den ene
dame, må den anden dame spille begge mixdoubler. Såvel singler som doubler skal
opstilles i styrkeorden.
I SEN-4- og VET-4-turneringerne består hver holdmatch af 4 doublekampe, således
at doublerne spilles alle mod alle. Holdet stiller med 2 doubler, og konstellationerne
må ikke ændres undervejs i matchen. Et hold må valgfrit stille med mænd og/eller
kvinder; en kamp kan altså lovligt være fx med 2 mænd mod 1 mand og 1 kvinde.
Mangler et hold i SEN6/VET6/Specialrækken en herre, kan denne substitueres med
en dame. Dette kræver dog at dette aftales skriftligt (eventuelt per e-mail) holdledere
imellem og med kopi til FSKBH badminton inden kampen. En dame kan aldrig substitueres med en herre.
3.2.6

Udgår.

3.2.7

Klubberne skal for hvert hold senest 1 uge før første holdkamp indsende en holdliste
med navnene på holdets deltagere, suppleret med eventuelle reserver samt holdlederens navn, email-adresse og telefonnumre (mobil- og privat). Holdlisten indsendes
til turneringsledelsen.
I de forskellige turneringer skal der bindes følgende antal spillere:
I

SEN-6, VET-6 og Specialrække:

4 herrer og 2 damer

II

SEN-4 og VET-4:

4 spillere.

Samtlige spillere skal opstilles efter singlestyrke og kun disse spillere kan anvendes i
holdturneringen. Denne orden skal holdes turneringen igennem, medmindre lederen
af holdturneringen er underrettet om ændring af spillernes indbyrdes styrkeforhold.
Ændring kan endvidere ske ved tilgang af nye spillere, hvilket ligeledes skal meddeles lederen af holdturneringen ved fremsendelse af en ny holdliste.
Indsendes holdlisten eller ændringer til denne ikke som anført medfører det sanktion
i henhold til § 9.
3.3

Aldersgrupper og rækker
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3.3.1

Deltager en klub med flere hold, må der ved de forskellige holds først spillede match
i samme turnering ikke benyttes spillere, der har været anvendt ved et af de andre
holds første match.

3.4

Flere hold i samme række

3.4.1

Udgår.

3.4.2

Udgår.

§4

SPILLERE

4.1

Generelt

4.1.1

Udgår.

4.1.2

En spiller, der ved UM har placeret sig som præmietager efter at have vundet mindst
to kampe i en række i single, skal de efterfølgende år registreres i en højere række i
alle kategorier, medens en placering i double, ligeledes efter mindst to vundne kampe, alene medfører registrering i en højere række i denne kategori.

4.2

Aldersgrænser

4.2.1

Udgår.

4.2.2

Veteran: Spilleren skal på spilledagen være fyldt 35 år

4.2.3

Udgår.

4.2.4

Udgår.

4.2.5

Udgår.

4.2.6

Udgår.

4.2.7

Udgår.

4.2.8

Udgår.

4.3
4.3.1
4.4
4.4.1

Foreningsskifte
Der henvises til foreningens fællesreglement.
Op- og nedrykning af spillere
Såfremt der i en holdmatch indsættes en reserve i herresingle, skal han placeres
efter spillestyrke. I doublekategorierne kan reserver placeres på den tilskadekomne/udeblevnes plads.

4.4.2

Indsættes en reserve på holdet efter udveksling af holdopstilling, skal vedkommende
starte på den udeblevnes plads
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For en under kamp tilskadekommen spiller kan reserve først indsættes i spillerens
følgende kamp.
4.4.3

Reserver kan ikke udtages fra højere rangerende hold. Såfremt en reserve har været
benyttet på et højere rangerende hold 2 matcher i træk eller 3 matcher i alt, bindes
vedkommende til holdet. Reserven frigøres ved ikke at deltage i 2 holdmatcher på
højere rangerende hold.

4.4.4
4.5
4.5.1

Ansat match, der ikke er eller bliver afviklet, hverken løser eller binder en spiller.
Diskvalificerede/bortviste spillere
Registrerede spillere skal til individuelle turneringer anmeldes i overensstemmelse
med styrkelisten medens ikke-registrerede spillere anmeldes, hvor de ifølge deres
spillestyrke hører hjemme. Turneringsledelsen er berettiget til at oprykke, eventuel
scratche en spiller, der er anmeldt i for lav række. For spillere, der anmeldes første
gang, bør resultater og placeringer opnået i andre organisationer, tages i betragtning
ved indplaceringen (fx B-rækkespiller under DBF bliver A-rækkespiller i FSKBH).

§5

KAMPENES AFVIKLING

5.1

Generelt

5.1.1

Der spilles efter de internationale spilleregler, nyeste udgave, hvor intet andet er anført.

5.1.2

Det af turneringsledelsen fastsatte turneringsprogram (dato, tid og sted) skal nøje
overholdes.
Yderligere tilsigelser vil ikke blive udsendt uden i tilfælde af ændringer, som turneringsledelsen forbeholder sig ret til at foretage. Spillere og holdledere opfordres til at
holde sig orienteret via foreningens hjemmeside.

5.1.3

Før en holdmatchs afvikling udveksler holdlederne holdopstilling.
Doublekonstellationer skal opstilles i styrkeorden.

5.1.4

Ikke færdigspillede kampe vindes af udeholdet, idet det er hjemmeholdets pligt at
sætte spillet i gang til tiden. Dog naturligvis ikke hvis udeholdet kommer for sent.
Spiller et hold ikke mindst halvdelen af kampene i en holdmatch, er denne scratchet
for holdet.

5.1.5

Efter hver holdmatch underskriver begge holdledere (eller substitut) holdkortet.

5.1.6

Det hold som er nævnt først i programmet, er at betragte som ”hjemmehold”, og skal
levere bolde til hele matchen. Boldene skal være af anerkendt mærke og opfylde
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kravene i de internationale spilleregler. Som udgangspunkt anvendes det mærke,
som sælges i hallen.
5.1.7

Overtrædelse af reglementet af en af parterne berettiger ikke nogen - hverken klub
eller spiller - til at undlade at spille de ansatte matche/kampe.

5.2

5.2.1

Flytning af kampe
Ændringer i holdturneringsprogrammet kan kun ske med turneringsledelsens samtykke og såfremt følgende betingelser overholdes.
1. Kvalifikations- og cupmatcher kan ikke ændres/genansættes.
2. Hvis matchen spilles på egne baner, skal den forsøges spillet senest 4 uger
efter det i programmet fastsatte tidspunkt, og ikke senere end sidste programsatte turneringsrunde i den pågældende række
3. Ændring i sidste programsatte turneringsrunde kan alene ske ved fremrykning af den programsatte match
4. Ændringen må ikke påføre Foreningen udgifter.
I modsat fald kan dato, tid og sted for afvikling fastsættes med en uges varsel af
turneringsledelsen, hvorved klubben, der ønsker udsættelse pålignes et gebyr svarende til den for sæsonen gældende pris for en turneringskamp.

5.2.2

En match kan kun genansættes 1 gang. Kan den ene part ikke stille hold til en genansat match, tabes matchen af det hold som oprindeligt bad om flytning. Tilsvarende
hvis der ikke kan stilles fuldt hold, tabes de pågældende kampe af det hold som oprindeligt bad om flytning.

5.3
5.3.1

Ledelse af kampene
Kampene i en holdmatch afvikles uden dommer, idet hver spiller dømmer sin banehalvdel af en kamp.

5.4
5.4.1

Kampenes begyndelse
Samtlige spillere, herunder eventuelle reserver, skal være spilleklar på det i programmet anførte tidspunkt.
Spillere er endvidere forpligtet til at spille næste kamp 5 minutter efter foregående
kamps ophør.
Undladelse heraf medfører tab af kampen.

5.4.2

5.4.3

I individuelle turneringer vil spillere blive scratchet, hvis ikke de er klar til kamp:
- i indledende runder:

Til den i programmet fastsatte tid

- senere runder:

30 minutter før den i programmet fastsatte tid.

Såfremt et hold uden lovpligtig forfald ikke er spilleklar senest 10 minutter efter det
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for matchen fastsatte tidspunkt, kan modparten nedlægge påstand om at få matchen
erklæret vundet for sig.

5.4.4

Hvis et hold ikke møder fuldtalligt, betragtes den manglende spiller som lavest rangerende (2. dame/4. herre).

5.4.5

Mangler et senior6- eller specialrække-hold 1 herre eller 1 dame, behøver holdet kun
tabe 1 kamp, nemlig en double. Det er dog en forudsætning, at modstandernes holdleder er varslet senest dagen før matchens afholdelse. Reglerne i §3.2.5 skal stadig
overholdes.

5.5
5.5.1

Reserver i individuelle turneringer
Ved afbud i single kan indsættelse af ny spiller finde sted, forudsat denne også indtræder på den udeblevne spillers plads i en doublekategori. Undtaget herfra er foreningens singleturnering.

5.5.2

Ved afbud i double kan indsættelse af ny spiller finde sted, ligesom en double kan
dannes af et nyt par.
Endvidere kan ved afbud to halve doubler danne en ny double; denne placeres på
den stærkeste spillers plads.

5.5.3

Det er en forudsætning for indtræden, at pågældende ikke selv er anmeldt i de berørte kategorier.
Turneringsledelsen kan nægte spillere/par at indtræde ved afbud, såfremt det skønnes at pågældende er stærkere end den/de seedede.

5.6
5.6.1

Indberetninger
I individuelle turneringer skal vinderen uopfordret meddele turneringsledelsen resultatet af kampen umiddelbart efter dennes ophør.

5.6.2

Det i holdturneringsprogrammet førstnævnte hold skal senest dagen efter holdmatchens afvikling indsende et holdkort med resultater af matchens enkelte kampe til
KFIU-Hallen (holdkort kan printes fra foreningens hjemmeside, og kan enten afleveres i hallen, eller indscannes og mailes til hallen).
Undladelse heraf medfører sanktion i henhold til § 9.

5.7
5.7.1

Afbud
I individuelle turneringer skal afbud meddeles til såvel modstander og KFIU-Hallen
senest 6 timer før kampens programsatte tidspunkt.

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk

5.7.2

Ved kursus/instruktionsarrangementer skal afbud meddeles KFIU-Hallen senest 6
timer før instruktionens programsatte tidspunkt.

5.7.3

I holdturneringen skal afbud meddeles til såvel modstander, KFIU-hallen samt holdturneringsledelsen senest kl. 12 på spilledagen. Er spilledagen en lørdag eller en
søndag skal modstander og KFIU-hallen underrettes senest fredag kl. 12. Holdledere
opfordres til at tage kontakt med modstandernes holdleder et par dage før matchen
for at undgå udeblivelser og andre misforståelser.

5.8
5.8.1

Udeblivelser
Såfremt afbud ikke er meddelt i overensstemmelse med § 5.7 betragtes det som
udeblivelse.

5.8.2

Der indføres et gebyr for afbud og udeblivelser fra stævner efter følgende regler:
melder en spiller eller et par afbud efter spilleprogrammet er udsendt pålægges spilleren/parret et gebyr på 100 kroner. Udebliver en spiller er gebyret 150 kroner pr
spiller eller par.

5.9
5.9.1

Udmeldelser/udtrækning
Sender et hold afbud eller udebliver til 2 matcher i træk, eller 3 matcher i alt, betragtes holdet som trukket ud af turneringen.

5.9.2

Udtrækning af hold fritager ikke for de på udtrækningstidspunktet skyldige omkostninger, bøder og erstatninger. Der henvises i øvrigt til Foreningens fællesreglement.

5.9.3

Udtrækning af hold skal altid foretages skriftligt.

§6

AFGØRELSE AF PLACERING

6.1

Puljeturnering

6.1.1

I individuelle turneringer gives 1 point for vundet kamp. Står 2 spillere(par) lige, er
den indbyrdes kamp afgørende; står 3 eller flere spillere(par) lige, er vinderen den,
der i disses indbyrdes kampe har vundet flest sæt, subsidiært bolde.

6.1.2

I holdturneringen gives 2 point for vundet match og 1 point for uafgjort match. Placeringen afgøres ved:
1) antal matchpoint
2) indbyrdes match
3) antal vundne kampe
4) antal vundne sæt
5) antal vundne bolde
6) lodtrækning foretaget af turneringsledelsen.
Såfremt 3 eller flere hold står lige, er det hold vinder, der i disse holds indbyrdes matcher har vundet flest kampe, sæt, subsidiært bolde.
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Er en række delt i puljer, spiller puljevinderne slutkamp efter cup-systemet.
6.1.3

Hvis et hold udgår i løbet af en turnering, medregnes ingen af dets matcher ved beregningen af holdenes placering.

6.1.4

I alle turneringerne finder oprykning og nedrykning som udgangspunkt sted således:
Vinderen og nr. 2 rykker en række op. Lavest og næstlavest placeret hold rykker en
række ned. Turneringsledelsen kan dog af hensyn til balancen i næste års turnering
beslutte anderledes, fx at lade et særlig suverænt hold rykke 2 rækker op.

6.1.5

Udgår.

6.1.6

Udgår.

6.2

Cupturnering

6.2.1

I individuelle turneringer går vinderen videre.

6.2.2

I holdturneringen afgøres placeringen i henhold til § 6.1.2.

§7

PROTESTER

7.1

Protesttidspunkter

7.1.1

Protest over hændelser i forbindelse med kamp skal meddeles modparten umiddelbart efter afslutningen af den pågældende kamp.

7.2
7.2.1

Indsendelse af protest
En protest kan kun behandles, såfremt den er indsendt til turneringsledelsen senest
3 (tre) dage efter kampens/holdmatchens afvikling. Herfra undtages dog protester
vedrørende aldersgrænser og ulovlige spillere.

7.2.2
7.3
7.3.1

Udgår.
Behandling af appelmuligheder
Turneringsledelsens afgørelse kan appelleres til foreningens badmintonbestyrelse,
hvis afgørelse er endelig.

§8

DISPENSATIONER

8.1

Indsendelse

8.1.1

Dispensation kan søges hos turneringsledelsen.

8.1.2

Turneringsledelsen kan dispensere fra regler, der ikke er omfattet af Foreningens
fællesreglement.
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§9

TURNERINGSLEDELSEN

9.1

Opbygning og kompetence

9.1.1

Turneringsledelsen er udpeget af den til enhver tid siddende badmintonbestyrelse.

9.1.2

Enhver spiller er forpligtet til ubetinget at efterkomme anvisninger fra turneringsledelsen.

9.2
9.2.1

Sanktionsmuligheder
Overtrædelse af reglementet kan 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

9.2.2

Såfremt en spiller ikke er tilmeldt holdturneringen, tabes de kampe vedkommende
spiller har deltaget i, ligesom underliggende kampe tabes.
I tilfælde af konstateret brug af spiller(e), der ikke er spilleberettiget i henhold til § 2,
annulleres holdets resultat(er) i den pågældende række og holdet kan udelukkes fra
turneringen.

9.2.3

Det medfører en bøde på kr. 300 når:
A. Det i § 5.6.2 nævnte holdkort ikke er indsendt rettidigt;
B. En spiller i henhold til § 5.8.1 betragtes som udeblevet.

9.2.4

Det medfører en bøde på kr. 300 når:
1. Den i § 3.2.7 nævnte holdliste eller den i § 4.1.1 nævnte styrkeliste ikke er indsendt rettidigt;
2. En ikke-tilmeldt spiller benyttes, jf. § 9.3.2.

9.2.5

Det medfører en bøde på kr. 500 når den i § 3.2.7 nævnte holdliste ikke er indsendt
senest 8 dage efter første rykkerskrivelse herom.
Det medfører en bøde på kr. 150, når et turneringshold i henhold til § 5.8.1 betragtes
som udeblevet.

9.2.6

Uanset der bliver fundet fuldgyldig erstatning, kan det medføre fuld dækning af afdelingens omkostninger, såfremt deltager eller hold efter skriftlig accept til deltagelse i

9.2.7

de i § 10 nævnte videregående stævner melder afbud.
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Såfremt afbud ikke er meddelt, betragtes det som udeblivelse efter § 5.8.

Kommunikation via e-mail regnes for ligestillet med anden skriftlig kommunikation.
§ 10

VIDEREGÅENDE STÆVNER

10.1

Landsstævner

10.1.1

Deltagere til DFIF’s landsstævner udtages af turneringsledelsen.

§11

Tvivlstilfælde

11.1

I tilfælde af tvivl eller modstrid mellem reglementets paragraffer, afgøres tvisten af
badmintonforeningens bestyrelse.
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