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Coronaprotokoll Badminton
Detta dokument har skapats för att ge badmintonarrangörer, badmintonspelare och funktionärer
klara direktiv och regler för hur badmintontävlingar och seriespel ska genomföras under nuvarande
coronapandemi med beaktande av de regler och rekommendationer som har fastlagts av
Folkhälsomyndigheten (FHM) och Riksidrottsförbundet (RF), dvs hålla avstånd, tvätta händerna,
stanna hemma vid minsta sjukdomsyttring.

Anvisningar för badminton
Svensk badminton skall göra allt vi kan för att undvika smittspridning under coronapandemin.
För att vägleda förbund, föreningar, spelare och funktionärer har Svenska Badmintonförbundet
inrättat ett antal avgränsningar som beskriver hur olika arrangemang kan genomföras med
bibehållande av en säker miljö under rådande coronapandemi. Dessa anvisningar ska ses som ett
tillägg till de nationella direktiv och allmänna rekommendationer som FHM och RF har fastställt.
Målet är att detta dokument ska vara en tydlig mall för vad som måste beaktas på övergripande nivå
i all tävlingsverksamhet inom badminton som kan bedrivas i det som vi definierar som en avgränsad
tävlingsarena. Med avgränsad tävlingsarena avses en del av idrottshall/anläggning där inga andra
aktiviteter pågår parallellt med tävlingen. Eventuella avgränsningar mellan hallar/tävlingsarenor ska
vara tydliga. Det är viktigt att man som arrangör är medveten om sitt ansvar att följa de av RF och
FHM uppsatta regler och rekommendationer för tävlingsarrangemang.
För tävlingar som arrangeras i större idrottsanläggningar där personer kan närvara parallellt med
badmintontävlingen och förutsatt att tävlingen inte är en offentlig tillställning, skall dess utövare
beaktas i arbetet med att undvika att många människor samlas på samma plats och att trängsel
uppstår.
Vidare bevakar Svenska Badmintonförbundet regelbundet situationen med covid-19 och de
restriktioner som FHM samt RF publicerar. Det innebär att dokumentet när som helst kan komma att
uppdateras. När en uppdatering sker publiceras den på Svenska Badmintonförbundets officiella
kommunikationskanal www.badminton.nu.
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Generella åtaganden för badminton
Samtliga tävlingsaktiviteter ska arrangeras utan publik. Detta innebär att medföljande inte ska vistas
inom den avgränsade tävlingsarenan. Endast personer som är tävlande, ledare eller nödvändiga
funktionärer får vistas i den avgränsade tävlingsarenan.
Vid alla former av tävlingsaktivitet ska avstånd beaktas, vilket framgår tydligt av de allmänna råden
från FHM och RF. Inga former av vidrörande hälsningar får göras i samband med presentation inför
match eller vid tack efter match.
Verksamhetsområde Tävling/Serie kommer att kontrollera att arrangörer av tävlingsspel och
seriesammandrag följer Coronaprotokollet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Åsidosättande av regelverket kan leda till påföljder.
Skrivningarna i SBFs coronaprotokoll är överordnade förbundets ordinarie regelverk.

För nationell tävling gäller följande
•

Tävling sanktionerad av Svenska Badmintonförbundet skall följa regeln om maximalt 40
deltagare per tävlingskategori (max 20 par i dubbelkategorierna) inom den avgränsade
tävlingsarenan och att maxgränsen på 50 personer inte överskrids.

•

Vid användning av mer än en hall är det viktigt att hallarna är klart och tydligt avgränsade
från varandra.

•

Tävlingsarrangör är ansvarig för att endast erforderligt antal ledare, spelare och funktionärer
finns i den avgränsade tävlingsarenan. Detta görs enklast genom ett ackrediteringssystem.
Arrangör är skyldig att uppvisa lista vid kontroll.

•

Tävlingsarrangör ansvarar för att spelare, ledare och föräldrar får information om vad som
gäller för tävlingen i god tid innan tävlingsstart.

•

Det får finnas maximalt 50 personer samtidigt i en avgränsad tävlingsarena. Detta inkluderar
tävlingsfunktionärer och arrangörer.

•

I klasserna Senior, U15, U17 och U19 tillåts maximalt 40 deltagare per tävlingskategori.
Förälder eller ledare tillåts inte i den avgränsade tävlingsarenan.
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•

I klasserna U9, U11 och U13 tillåts maximalt 32 deltagare per tävlingskategori. En ledare/
förälder tillåts per klubb, förutsatt att maxgränsen på 50 personer inte överskrids.

•

Spel i mixeddubbel tillåts

•

Alla skall använda Tournament Planner vid anmälan, inklusive tävlingsarrangören. Ingen
manuell anmälan får accepteras.

•

Vid anmälningar som överskrider det maximala deltagarantalet i någon kategori, skall
arrangören med lottning avgöra vilka av de anmälda som får deltaga. I SJT, Elit/U22, SGP
samt SM skall aktuell styrkeordning i Sverigerankingen användas om maxgränsen i någon
tävlingskategori överskrids.

•

Inga siffervändare eller domare tillåts om antalet personer i den avgränsade tävlingsarenan
därmed överstiger 50 personer.

•

Det är viktigt att deltagare och arrangörspersonal i mesta möjliga mån undviker transporter
med kollektivtrafik

Särskilda anvisningar för Swedish Junior Tour (SJT) arrangemang
•

Vid SJT tävlingar gäller maximalt 24 spelare i singel, 16 par i alla dubbelkategorier.

•

Spel i mixed tillåts

•

Vid anmälningar över maxgränsen i någon tävlingskategori skall aktuell styrkeordning i
Sverigerankingen användas.

•

Maxgränsen 50 personer gäller inom den avgränsade tävlingsarenan.

•

Inga nivå-3 tävlingar för juniorer skall arrangeras samtidigt.
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För nationellt Seriespel gäller följande
•

Arrangemang av seriespel förutsätter att man som arrangör av ett stort seriesammandrag (8
lag) tillser att endast 4 lag finns samtidigt i den avgränsade tävlingsarenan.

•

Dessutom skall seriearrangören noga kontrollera att de lag som spelat färdigt sin omgång
skall vara ute ur hallen, innan nästa omgång omfattande 4 lag, släpps in i hallen.

•

Tidssättningen i sammandraget skall göras så att det finns minimum 30 minuter mellan varje
omgång.

Vid ett seriesammandrag där maximalt åtta lag deltar gäller följande:
•

Arrangören av sammandraget skall tillse att endast 4 lag finns samtidigt i den avgränsade
tävlingsarenan.

•

Respektive lag äger rätt att närvara med maximalt 9 personer per seriematch inklusive
ledare.

•

Seriearrangören skall noga kontrollera att de lag som spelat färdigt sin omgång skall vara ute
ur hallen innan nästa omgång om 4 lag släpps in i hallen.

•

En domare/siffervändare per lag ger maximalt 8 domare/siffervändare i den avgränsade
tävlingsarenan samtidigt.

•

Maximalt två personer från arrangören får närvara.

•

En Referee får närvara vid spel i Div 1.

•

Inga andra besökare äger tillträde till den avgränsade tävlingsarenan.
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Victor Badmintonligan
•

SBF fastställer att alla matcher i Victor Badmintonligan skall spelas utan publik. Beslutet
gäller tills andra direktiv kommer från FHM.

•

Respektive lag äger rätt att närvara med maximalt 10 personer per seriematch inklusive
ledare.

•

Maximalt 10 linjedomare samtidigt i den avgränsade tävlingsarenan.

•

Maximalt 4 domare och en referee samtidigt i den avgränsade tävlingsarenan.

•

Maximalt 10 personer i arrangörsstaben tillåts närvara.

•

Inga andra besökare äger tillträde till den avgränsade tävlingsarenan.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid
arrangemang av tävlingar och matcher:
✓ Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna
hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en
idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
✓ Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
✓ Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
✓ Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och
rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i
toalettområden och på matställen.
✓ Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer).
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