Reglement for individuelle motionistturneringer i DGI Nordsjælland
Gældende fra august 2016
Dette reglement gælder kun for individuelle motionistturneringer udbudt af DGI Nordsjælland.

§1

Indbydelse
Indbydelsen skal indeholde følgende oplysninger:
 Spilledato(er).
 Rækker der udbydes.
 Pris for deltagelse
 Spillested(er).
 Hvilke kategorier der udbydes (single/double/mixdouble).
 Om spilleren kan deltage i 1, 2 eller 3 kategorier.
 Om spilleren kan deltage i forskellige klassifikationsrækker (A, B, C, D).
 Om der kan tilmeldes med X-makker i double/mixdouble.

§2

Tilmelding

Stk. 1

En spiller må kun deltage i DGI turnering, hvis spilleren er medlem af en badmintonklub, der er medlem af DGI.

Stk. 2

Spilleren tilmelder sig turneringerne via www.badmintonpeople.dk.

Stk. 3

Spillere i motionistturneringer skal minimum være fyldt 17 år inden 1. januar den pågældende sæson og skal
klassifikationsmæssigt opfylde nedenstående:

Stk. 4



Ungdomsspillere, klassificeret U19B- og C-række eller uden klassifikation ved sæsonstart kan deltage.



Veteranspillere kan deltage.



Ungdomsspillere klassificeret U19E-, M- eller A-række ved sæsonstart kan IKKE deltage.



Spillere på seniorholdturneringshold og/eller spillere, som har deltaget i individuelle seniorturneringer i
indeværende sæson kan IKKE deltage.
NB: Det er for motionister tilladt at være reserve på seniorhold 2 gange i løbet af en sæson!

Spilleren tilmelder sig til stævnerne i nedenstående kvalifikationsrækker:


A-rækken: MOT A (Elite/mester)



B-rækken: MOT B (Serie 1-2)



C-rækken: MOT C (Serie 3-4)



D-rækken: MOT D (serie 5-8)

Finalister i en kategori i B-, C- og D-rækken oprykkes således


Vinderen én højere række de 3 følgende år



Nr. 2 én højere række de 2 følgende år

Finalisterne registreres i DGI Nordsjællands motion, OPRYKNINGSLISTEN.
Stk. 5

En doublekonstellation med spillere fra forskellige rækker, tilmeldes i rækken, hvor den højst rangerede spiller
i parret tilhører.

Stk. 6

Alle tilmeldinger er bindende. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr efter tilmeldingsfristens udløb kan kun finde
sted ved henvendelses til stævnearrangøren og inden stævneprogrammets offentliggørelse jf. Badmintonpeoples betalingsbetingelser.

§3

Program

Stk. 1

Senest 5 dage før et stævnes begyndelse skal stævneprogrammet offentliggøres.

Stk. 2

Spillerens navne og klubtilhørsforhold skal klart fremgå af programmet.

Stk. 3

Programmet skal indeholde kampnumre og et tidsskema for forventet afvikling.

Stk. 4

Programmet skal indeholde navn, telefonnr. og evt. e-mail på stævnelederen.

Stk. 5

Spillerne skal være spilleklar i hallen mindst 30 min. før det i programmet angivne spilletidspunkt. Dette gælder
dog ikke ved stævnets start.

Stk. 6

I DGI’s stævner tilstræbes det at afvikle både single- og doublerækker som pulje/cup afvikling.

Stk. 7

I single gennemføres rækker med 3 spillere. I double gennemgøres rækker med 2 par hvis alle 4 spillere som
minimum har 2 kampe i en anden række på samme stævnedag.

Stk. 8

Alle puljeinddelinger foretages ved automatisk lodtrækning. Såfremt 2 spillere fra samme klub er placeret i
samme pulje ændres rækkefølgen, så de møder hinanden i den første kamp.

Stk. 9

Ingen kampe må programsættes efter kl. 21.30 og der må i praksis normalt ikke sættes kampe i gang efter kl.
22.00. Såfremt stævnet afvikles på en dag før almindelig arbejdsdag, skal der programsættes efter, at der sluttes 2 timer før de ovennævnte tider. Tiderne for, hvornår sidste kamp må sættes i gang, rykkes tilsvarende 2
timer.

Stk. 10 Stævneudvalget kan vælge at færdigspille en række på én dag. Dog bør en spiller ikke spille mere end 10 kampe
på én dag.

§4

Afvikling af stævnet

Stk. 1

Stævneledelsen kan, efter programmet er offentliggjort, tillade eftertilmelding i både single- og doublerækker
hvis det skønnes at stævnets tidsplan ikke forrykkes væsentlig, og stævnets kvalitet højnes.

Stk. 2

Efter programmet er offentliggjort kan der, som følge af afbud, indsættes reserver.

Stk. 3

Hvis en spiller deltager i to kategorier i turneringen, hvor dette er maksimum, må vedkommende ikke indgå i
en tredje kategori i tilfælde af afbud. Men hvis en spiller udgår af en double på grund af afbud fra makkeren,
må vedkommende gerne indgå i en anden kategori, hvis der er plads på grund af afbud. I så tilfælde deltager
vedkommende stadig kun i to kategorier.

Stk. 4

Stævneledelsen kan, under stævnet, ændre i puljeopdelingen hvis en række bliver ramt af afbud.

Stk. 5

En spiller kan melde afbud til en kategori, uden konsekvenser for andre kategorier, hvor spilleren måtte deltage, frem til spillerens EGEN første kamp i kategorien. Trækker en spiller sig i en kategori efter påbegyndt spil,
kan spilleren ikke spille videre i en anden kategori. I doubler kan double-makkeren dog fortsætte i stævnet.

Stk. 6

Udebliver en spiller uden afbud, kan spilleren ikke spille videre i en anden kategori. I doubler kan double-makkeren dog fortsætte i stævnet.

Stk. 7

Stævneledelsen afgør, hvornår en spiller/par har vundet en kamp, som følge af, at modstanderen udebliver
med eller uden afbud, trækker sig i kampen eller nægter at spille.

Stk. 8

Spillerne må ikke forlade hallen under turneringen uden turneringsledelsens godkendelse.

Stk. 9

Spillerne har krav på 10 minutters pause mellem kampene. Pausen begynder når den foregående kamp er afsluttet.

Stk. 10 Der spilles efter I. B. F.´s almindelige spilleregler.
Stk. 11 Der udpeges ikke dommere til kampene. Spillerne dømmer selv deres egne kampe.
Stk. 12 Afgørelse af placering i en pulje:
1.

Vundne kampe: Spillerne rangeres efter antallet af vundne kampe. Spilleren med flest vundne kampe rangeres højest.

2.

Hvis to spillere står lige i antal vundne kampe rangeres vinderen af den indbyrdes kamp højest.

3.

Difference i sæt: Hvis mere end to spillere står lige i vundne kampe rangeres spillerne efter forskellen
mellem vundne og tabte sæt. Spilleren med højeste difference rangeres højest. Hvis to spillere derefter
stadig står lige rangeres vinderen af den indbyrdes kamp højest.
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4.

Difference i point: Hvis mere end to spillere står lige i antallet af vundne kampe og differencen mellem
vundne og tabte sæt rangeres spillerne efter forskellen mellem vundne og tabte point. Spilleren med størst
difference rangeres højest. Hvis to spillere derefter stadig står lige rangeres vinderen af den indbyrdes
kamp højest.

5.

Lodtrækning: Hvis to eller flere spillere derefter stadig står lige foretages lodtrækning mellem disse spillere.

Samtlige kampe i puljen medtages, når man skal finde puljevinderen. Hvis en spiller/par udgår under turneringen medregnes vedkommende spillers/parrets resultater ikke ved udregningen.

§5

Stævneledelse og bemyndigelse

Stk. 1

DGI udpeger en stævneleder som fremgår i stævneprogrammet. Denne kan før eller under stævnet udpege en
stedfortræder midlertidigt eller for hele/resten af stævnet, hvis han/hun har forfald.

Stk. 2

Stævnelederen er ansvarlig for, at dette reglement overholdes og skal afgøre ethvert spørgsmål, som måtte
bliver indanket for denne, herunder spørgsmål om spillereglerne.

Stk. 3

Tvivlsspørgsmål angående fortolkning af spillereglerne eller dette regelsæt, afgøres af stævneledelsen.
Stævneledelsen kan dog ikke, under udøvelse af deres myndighed, tilsidesætte regler der er fastlagt i dette
stævnereglement og som ikke åbner op for ændringer.

Stk. 4

Stævnelederen kan nægte:
- at danne nye par
- en spillers indtræden i single
- en spillers indtræden i double
- en spillers indtræden i en ny kategori

Stk. 5

Stævneledelsen er øverste myndighed. Enhver leder, træner, spiller eller øvrige tilstedeværende personer er
forpligtet til ubetinget at efterkomme anvisninger fra stævneledelsen.

Stk. 6

Der kan af en stævneleder, eller dennes stedfortræder, træffes følgende sanktioner over for spillere:
Tildeling af advarsler.
Ikendelse af fejl.
Diskvalifikation.

Stk. 7

Over for ledere, trænere, andre spillere eller øvrige tilstedeværende personer som er tilknyttet de involverede
spillere kan der træffes følgende sanktioner:
Tildeling af advarsler.
Bortvisning fra spillepladsen.
Bortvisning fra hallen.
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