DGI Nordsjælland badminton - Holdturnering for motionister 2020/2021
Det glæder os at invitere alle vores klubber til at deltage i holdturneringen for motionister.
Infoside: www.dgi.dk/202118105000
Online tilmelding og betaling på: www.badmintonplayer.dk
Tilmeldingsfrist 13. august 2020.
Sidste års hold er ikke automatisk med i den nye holdturnering. Ingen hold tilmeldes automatisk!
Ud fra jeres holds placering i den endelige stilling i holdturneringen 2019/2020, skal I tilmelde Jeres hold korrekt i
holdturneringen 2020/2021. Op- og nedrykningsstregerne fra badmintonplayer.dk bør respekteres!
Da enkelte rækker ikke blev endeligt færdigspillet grundet Covid-19, kan der være usikkerhed omkring nogle af
op- og nedryknings kandidaterne. Har I behov for dialog om rette placering, skal I endelig kontakte holdturneringsadministrationen.
Nye hold og hold I trækker fra turneringen:
Ved tilmelding af nye hold eller trækning af eksisterende, send da gerne en mail til lars.lau@dgi.dk med info om
rækken jeres nye hold er tilmeldt eller hvilken række I trækker et hold fra, så vi ved gennemgang af holdtilmeldingerne kan identificere de nye eller baggrunden for manglende hold i rækken.
Hvilke rækker og niveau udbydes?
4+4

4+2 u/s

4 herrer

Elite/Mester
Serie 1-2
Serie 3-4

Elite/Mester
Serie 1-2
Serie 3-4

Elite
Mester
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5

Turneringsplanlægning af sæson 2020/2021
Umiddelbart efter tilmeldingsfristen, udarbejder DGI en kampoversigt for holdturneringen.
Alle holdledere og formænd i klubberne, vil få besked, når kampprogrammet er synligt på
www.badmintonplayer.dk
Holdrunder sæson 2020/2021
Holdrunde 1: uge 38 (-19.-20. sep. 2020)
Holdrunde 2: uge 40
Holdrunde 3: uge 44
Holdrunde 4: uge 45
Holdrunde 5: uge 47
Holdrunde 6: uge 48
Holdrunde 7: uge 04
Holdrunde 8: uge 05
Holdrunde 9: uge 08
Holdrunde 10: uge 10
Holdrunde 11: uge 12 (28. marts 2021) sidste mulige spilledag.
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Online tilmelding, kampprogram, stilling og resultater via www.badmintonplayer.dk
BEMÆRK: Betaling foregår online i forbindelse med tilmelding!
Efter kampprogrammet er lagt af DGI skal klubberne i en periode på ca. 2 uger (forventeligt uge 35+36), påføre
spilledage, tid og sted på alle deres hjemmekampe i BadmintonPlayer.
Indsigelser mod fastsatte kampdage og tidspunkter skal finde sted inden 14. september. Efter 14. september 2020
betragtes kampplaner som fastlåste. Er der efter 14. september kampe, hvis tidspunkter ikke er fastsatte, SKAL
arrangørklubben af kampen senest 21 dage før kampens afvikling skriftligt meddele den tilrejsende klub dag, tid
og sted for kampen. For at sikre at alle involverede partere er enige og indforståede med dag, tid og sted SKAL
den tilrejsende klub ligeledes skriftligt bekræfte over for arrangørklubben, at de har set og accepteret invitationen.
Indtastning af resultater via www.badmintonplayer.dk
Det er vigtigt, at alle holdkontaktpersoner i klubberne sættes ind i reglement samt resultatindberetning.
Spillerregistrering/spillertrup www.badmintonplayer.dk
Alle foreningens motionsspillere skal oprettes i badmintonpeople.dk med kategorien ”MOT”.
Oprettelsen af motionsspillere skal være foretaget før turneringsstart.
Reglement

Nordsjælland reglement (bemærk fælles reglement for DGI Midt- og Vestsjælland, DGI
Storstrømmen og DGI Nordsjælland – se infoside for opmærksomhedsfelter)
Der arbejdes nationalt (DGI Badminton / Badminton Danmark) på nyt fælles reglement for
alle voksenhold i Danmark, som forventeligt udrulles i sæson 2021/2022. Der er på denne
baggrund, ikke foretaget justeringer i reglementet til denne sæson.

Turneringsstart

Uge 38
Sidste spillerunde uge 12/2021 (sidste spilledag søndag 28. marts 2021).

Holdgebyr

Kr. 750 pr. hold.
Sidste års vindere af holdturneringen deltager gratis (refundering af deltagergebyr ved
fremsendelse af kvittering og bankoplysninger til lars.lau@dgi.dk )

Holdleder

Ved tilmelding skal angives en holdleder pr. hold. Oplys navn, mail og tlf./mobil på holdlederen. Korrekt angivet holdleder sikrer direkte kommunikation mellem DGI og holdet,
samt holdlederne imellem i puljen.

Resultater

§ 10: Hoved- og delresultater (spillere og de enkelte kampes resultater) skal indtastes i
badmintonpeople.dk senest dagen efter kampens afvikling.
Forglemmelse medfører gebyr på kr. 200.

Kamp ændringer

§ 10: Såfremt der ønskes udsættelse eller flytning af kampe fastsat i spilleplanen, fremsendes til DGI Nordsjælland 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 28. marts 2021 i holdturneringen. Er dette ikke muligt, afvikles matchen, som oprindeligt fastsat.

Side 2

Holdsedler

Holdsedler printes og udfyldes på badmintonplayer.dk
Holdsedler benyttes i hallerne til at notere alle spillere og kampresultater på. Resultater
og spillere indberettes elektronisk OG den fysiske kopi opbevares i klubberne i indeværende sæsonen. Holdsedler indsendes kun til DGI på forlangende.

God skik

Sørg for at begge hold underskriver holdsedlen, så begge klubber er enige om resultatet,
inden de forlader hallen på spilledagen.
Vi appellerer til alle hold om at indberette egen holdopstilling i BadmintonPlayer forud for
kampene, så ikke der opstår tvivl om, hvilke spillere, der har deltaget.
Vi anbefaler at hjemmeholdet indberetter resultaterne online på BadmintonPlayer i hallen (sideløbende med udfyldelse af den fysiske holdseddel eller efter endt holdkamp), så
smidig og valid resultatindberetning sikres.

Hvordan skal vi forholde os ift. Covid-19 og sundhedsretningslinjer?
Der er for nærværende ikke udarbejdet retningslinjer for afvikling af holdkampe sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi er
i løbende dialog med DGI Badminton / Badminton Danmark og følger naturligvis deres sundhedsmæssige anbefalinger, som udarbejdes med udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer/anbefalinger.
Skulle der være specifikke retningslinjer, der vil skulle følges ved afvikling af holdturneringskampe, så vil vi sørge
for at linke til disse via vores infoside www.dgi.dk/202118105000
Vi glæder os til endnu en sæson med masser af motionsbadminton.
Turneringsadministrationen: DGI Nordsjælland • Lars Lau, tlf. 79 40 47 17 • lars.lau@dgi.dk
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