DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2020/2021
1

Reglement for motionsholdturnering 2020/2021
Indhold:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
Takstblad

Formål
Udvalg og administration
Indbydelse og tilmeldingsprocedure
Deltagergebyr
Holdturneringens sæsonplan
Spilledatoer og tider
Holdtyper og rækker
Spillere
Holdfællesskaber
Afvikling af kampene
Holdopstilling og styrkeorden
Skadet spiller
Brug af reserver
Pointregler
Stillingsregel
Op- og nedrykning
Afbud og udeblivelse
Trækning af hold
Manglende spillere
Protester over brug af ulovlige spillere og forkerte holdopstillinger
Appelmuligheder

Revideret den 23-06-2020
Holdturneringsgruppen
DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen

side 2
side 2
side 2
side 2
side 2
side 2
side 2
side 3
side 4
side 4
side 5
side 5
side 5
side 5
side 6
side 6
side 6
side 6
side 6
side 7
side 7
side 8

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2020/2021
2
§ 1: Formål
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
De enkelte landsdele (Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen) har egne
holdturneringsudvalg og administration af de enkelte motionsholdturneringer.
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 særskilt
på holdturneringernes infosider på www.dgi.dk.
En arbejdsgruppe på tværs af landsdelene sikrer kommunikation omkring håndhævelse og justering af
nærværende reglement.
§ 3: Indbydelse og tilmeldingsprocedure
Senest august udsendes en indbydelse i de enkelte geografiske områder. Der tilmeldes og betales online via
badmintonplayer.dk.
§ 4: Deltagergebyr
Deltagergebyr pr. hold fastsættes i holdturneringsudvalgene i hvert område. Gebyret fremgår af
indbydelsen og opkræves online ved tilmelding (se takstblad).
§ 5: Holdturneringens sæsonplan
Holdkampene spilles i perioden uge 38 til uge 12.
I forlængelse af de lokale turneringer afsluttes sæsonen med Danske Mesterskaber for Senior+, senior og
motionshold.
§ 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 placeres lørdag eller søndag i holdrunderne. Kampene må lørdag/søndag tidligst fastsættes
til start kl. 9 og senest kl. 17. For hverdage tidligst kl. 18 og senest kl. 20.
Hverdags- og weekendkampe udenfor holdrunderne kan kun placeres med de involverede klubbers accept.
Eventuelle indsigelser mod spilletidspunkter skal meddeles til administrationen og modstanderklubben
senest 14 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.
§ 7: Holdtyper og rækker
Følgende holdtyper indgår motionsholdturneringen. De enkelte landsdele udvælger selv, hvilke rækker og
holdtyper der udbydes i deres landsdel/holdturnering:
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4 HERRER - kan udbydes i Elite, Mester, Serie 1-8.
o Holdet består af 4 herre spillere.
o Der spilles 6 doubler i hver holdkamp.
o Hver enkelt på holdet, spiller 3 kampe med forskellige makkere.
o Det er tilladt at benytte 1 damespiller på holdet som reserve, hvis det til en eller flere
holdkampe ikke er muligt at stille med 4 herrer.



2 + 2 - kan udbydes i Elite, Mester, Serie 1-8.
o Holdet består af 2 herrer og 2 damer.
o Der spilles 4 MD, 1 DD og 1 HD i hver holdkamp
o Hver enkelt på holdet, spiller 3 kampe med forskellige makkere.



4 + 2 - kan udbydes i Elite, Mester, Serie 1-8.
o Holdet består af 4 herre og 2 dame spillere.
o Der spilles 4 MD, 1 DD og 4 HD i hver holdkamp
o Hver enkelt på holdet, spiller 3 kampe med forskellige makkere. Alle herrer skal spille én
mix.



4 + 4 – kan udbydes i Elite, Mester, Serie 1-8.
o Holdet består af 4 herre og 4 dame spillere.
o Der spilles 4 MD, 4 DD og 4 HD i hver holdkamp
o Hver enkelt på holdet, spiller 3 kampe med forskellige makkere. Alle herrer/damer skal
spille én mix.

§ 8: Spillere
Spillere kan kun deltage i motionsholdturnering for én klub, og skal være medlem af denne. Ift. klubskifte
følges fælles reglement for spilletilladelse og klubskifte.
Spilleren skal være fyldt 17 år inden 1. januar den pågældende sæson. Motionister må i henhold
nedenstående deltage i følgende holdturneringstyper:


U19 B-, C- og D-række (klassifikation ved sæsonstart), spillere må deltage i både ungdoms- og
motionsholdturnering. Deltagelse i ungdomsholdturneringen kan være for samme, eller en anden
klub spilleren er medlem af.



Senior+ 40 (og opefter aldersmæssigt) spillere må deltage i både motions- og Senior+
holdturnering. Deltagelse i Senior+ holdturneringen kan være for samme, eller en anden klub
spilleren er medlem af.



Seniorspillere må ikke deltage i motionsholdturneringen. Det er tilladt for
motionsholdturneringsdeltagere at være reserve på et seniorhold (i alt 2 seniorholdkampe i enten
DGI eller Badminton Danmark/Sjælland regi).

En spiller må gerne i samme spillerunde deltage på hold i forskellige holdtyper (f.eks 4+4 og 4 herrer).
Klubben skal sørge for at alle spillere, som deltager i holdturneringen, er registreret på
www.badmintonplayer.dk INDEN første turneringskamp. Eventuel spillertilgang eller -afgang justeres
løbende hen over sæsonen.
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§ 9: Holdfællesskaber
Der kan dannes holdfællesskaber af spillere fra flere klubber. Ansøgning om dette sker inden
tilmeldingsfrist for turneringen, hos den aktuelle turneringsadministrator og skal minimum indeholde:
1. Skriftlig accept af holdfællesskabet fra de involverede klubber, som indgår i holdfællesskabet
2. Navn på klubberne, som indgår i holdfællesskabet
3. Navn på holdfællesskabet
4. Spillested(er)
5. 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.
§ 10: Afvikling af kampene
Gældende spilleregler er gældende for alle kampe i holdturneringen – www.badminton.dk (love og regler).
Arrangøren er ansvarlig for bolde, klargøring af hallen, igangsætning af kampe og resultatindtastning på
BadmintonPlayer af alle kampe. Der skal ved kampstart være min. 2 baner til rådighed til holdkampen.
Holdlederne udveksler holdopstilling senest 15 min. før holdkampen. Hvis det ønskes af det ene hold, sker
det skriftligt eller ved at begge hold indtaster opstillingen på BadmintonPlayer.
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.
Indberetning af resultater skal være indtastet på BadmintonPlayer senest dagen efter kampens afvikling.
Arrangerende klub kan idømmes en bod for utilstrækkelig/mangelfuld afvikling og resultatindtastning i
henhold til de samarbejdende landsdeles takster.
Holdsedlerne bruges stadig fysisk i hallerne til at notere alle spillere og kampresultater på. Holdsedlerne
kan printes fra badmintonplayer.dk. Resultaterne udfyldes og holdsedlerne opbevares i arrangørklubberne i
indeværende sæson. Holdsedlerne indsendes kun til DGI på forlangende.
Kampe imellem 2 hold fra samme klub i samme pulje skal være senest afviklet i tredje planlagte spillerunde.
Ved dobbeltturneringer skal indbyrdes kampe ligeledes afvikles inden for tredje returopgørsrunde.
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.
§ 11: Holdopstilling og styrkeorden
Holdopstillingen skal sættes i styrkeorden.
For holdtyper med 6 matches skal holdets stærkeste double spille match 1.

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2020/2021
5
For holdtyper med 12 matches skal holdets stærkeste DD spille match 5 og holdets stærkeste HD spille
match 7.
 Holdtyper med 6 matches.
Holdkampen afvikles over 3 runder med hver 2 doubler.
Match 1 og 2 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt (for holdtypen 2+2 – match 1
HD og match 2 DD).
Match 3 og 4 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt.
Match 5 og 6 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt.


Holdtyper med 9 matches.
Holdkampen afvikles over 3 runder med hver 3 doubler.
Match 1 og 2 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt.
Match 5 og 6 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt.
Match 7 og 8 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt.



Holdtyper med 12 matches.
Holdkampen afvikles over 3 runder med hver 4 doubler.
Match 1-4 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt.
Match 5-6 og 7-8 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt.
Match 9-10 og 11-12 – de dannede konstellationer opstilles styrkemæssigt.

§ 12: Skadet spiller
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.
En spiller, som har trukket sig fra en kamp med en skade, kan ikke deltage i flere kampe i
motionsholdturneringen den pågældende dag.
§ 13: Brug af reserver
Hvis en klub har flere hold af samme holdtype med i en turnering (f.eks 4+4), må kun benyttes reserver fra
lavere rangerende hold. Den lavere rangerende spiller må kun benyttes i 2 holdkampe. Efter 3. holdkamp er
spilleren at betragte som del af det højere rangerende hold, og spilleren kan ikke længere spille på det
lavere rangerende hold.
Hvis en klub har 2 eller flere hold i samme række/serie, er der ikke loft på antal gange en spiller kan være
reserve på disse hold imellem.
I begge ovenstående tilfælde, må den enkelte spiller kun benyttes på ét hold i en holdtype pr. spillerunde.
§ 14: Pointregler
Ved sejr med 3 eller flere kampes difference tildeles 3-0. Ved difference på 1-2 kampe tildeles 2-1. Ved
uafgjort tildeles 1-1
§ 15: 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
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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
§ 16: Op- og nedrykning
Normalt oprykkes de 2 bedst placerede hold i alle rækker/serier, og de 2 lavest placerede rykkes ned.
Holdturneringsudvalget træffer primo januar i indeværende sæson afgørelse om endelige antal op- og
nedrykninger i de enkelte rækker/serier og markerer disse i alle puljer i BadmintonPlayer.
Når puljerne bliver dannet til ny sæson, kan der godt ske ekstra op-/nedrykninger, hvis klubber tilmelder
nye hold eller trækker et hold i en række/serie.
Holdturneringsudvalgene forbeholder sig retten til den endelige indplacering af holdene.
§ 17: Afbud og udeblivelse
Hvis et hold ikke kan stille op, skal der meldes afbud senest kl. 18 dagen før kampdagen. Senere afbud
betegnes som ikke rettidigt afbud.
Ved indberetning af resultat på BadmintonPlayer, benyttes retvisende kategori blandt de mulige:
 Afbud rettidig
 Afbud for sent
 Udeblivelse (når man intet har hørt fra modstanderholdet)
Holdturneringsudvalgene fastsætter bødestørrelse for ovenstående forseelser (se takstblad).
§ 18: Trækning af hold
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 trækkes efter næstsidste stævnerunde, behandles det som et afbud i sidste spillerunde, og
holdet forbliver i stillingsoversigten.
§ 19: Manglende spillere
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.
De højest rangerende kampe gennemføres med de fremmødte spillere og de lavest rangerende tabes på
forhånd grundet den/de manglende spillere.
§ 20: Protester over brug af ulovlige spillere og forkerte holdopstillinger
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.
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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 point, klassificering 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 at betale et gebyr (se takstblad).
Hvis et hold anvender en ulovlig spiller, tabes de kampe, spilleren er involveret i, samt de kampe spilleren
har indflydelse på.
§ 21: Appelmuligheder
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.
Protester af principiel og fortolkningsmæssig karakter kan appelleres til DGI Badminton. Der skal indbetales
et depositum på kr. 2.000 ved sådanne protester.
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TAKSTBLAD:







Deltagergebyr pr. hold: 750 kr.
Udeblivelse eller ikke rettidig afbud: 500 kr.
Trækning af hold: 200 kr.
Manglende indberetning af resultat: 200 kr.
Brug af ulovlig spiller: 200 kr. (ved gentagelse 400 kr.)
Depositum ved indgivelse af protest: 200 kr.

Holdturneringsudvalget kan idømme gebyrer for øvrige overtrædelser af reglementet. Gebyrs størrelse
fastsættes af holdturneringsudvalget i det enkelte tilfælde.

