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Introduktion
Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden
förkortas med SBF i detta dokument. Det internationella badmintonförbundet benämns
Badminton World Federation och förkortas BWF. Denna förkortning används i detta
dokument.
BWF har publicerade dokument för flertalet olika funktioners uppförandekoder. I detta
dokument presenteras särskilt utvalda paragrafer och punkter ur dessa koder, dvs. inte
de fullständiga dokumenten i sin helhet. Ordvalet och textlydelsen är delvis ändrade, så
att innebörden lättare ska kunna förstås.
På sikt kommer detta dokument kompletteras med fler svenska funktioner. Tills dess
gäller BWF’s uppförandekoder där ingen svensk version finns tillgänglig.
Förutom koderna innehåller denna sektion även bestämmelser kring Olämpligt
Uppträdande.

1

Allmänt

1§

Dessa uppförandekoder gäller i alla svenska tävlingar och serier/lagmatcher.

2§

Olämpligt uppträdande ska alltid beivras i samtliga tävlingar, matcher och
seriespel/lagmatcher.

3§

I varje match åligger det domaren att se till att olämpligt uppträdande beivras.

4§

I de fall där det inte finns domare ska referee/matchledare/tävlingsledare vidta lämpliga
åtgärder för att stoppa olämpligt uppträdande.

5§

Inför tävlingar (framför allt SM- och SGP-tävlingar) kan arrangören och/eller referee
sammanställa en PM och där ange de riktlinjer som ska följas i just den tävlingen.

2

Uppförandekod för spelare

2.1

Överträdelser vid tävlingsanmälan

6§

En spelare får inte avanmäla sig från kval- och/eller huvudtävling efter det att lottningen
publicerats, om det inte finns giltigt skäl, exempelvis skada, sjukdom eller annan
situation över vilken spelaren ej kan råda.

7§

När en spelare eller förening planerar resan till och från tävlingen, måste hänsyn tas till
att spelaren ska kunna spela alla matcher, medverka vid prisceremoni, samt att
spelaren i förekommande fall måste delta i dopningstester.

8§

Det är inte tillåtet att anmäla sig till mer än en badmintontävling som spelas under
samma vecka.
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2.2

Överträdelser under pågående tävling/lagmatch

9§

Det är inte tillåtet att under en match eller vid något tillfälle i samband med
tävling/lagmatch uppföra sig på ett sätt som inte är hedervärt och sportsligt.

10 §

Det är inte tillåtet att anlända för sent till en match utan godtagbar anledning.

11 §

Spelare får inte lämna walk over utan godtagbart skäl.

12 §

Spelare måste alltid göra sitt bästa för att vinna varje match.

13 §

Spelare får inte försöka påverka ett beslut från en teknisk funktionär.

14 §

Spelare får aldrig söka coachning under spel utan endast när det är tillåtet enligt
reglerna.

15 §

Det är inte tillåtet att använda ord som är kränkande, nedsättande eller oanständiga.
Det gäller såväl svordomar som könsord.

16 §

Det är inte tillåtet att göra gester eller tecken vilka vanligtvis har en oanständig eller en
kränkande innebörd.

17 §

Spelare får inom de lokaler där tävling/lagmatch spelas inte göra uttalanden mot en
funktionär, motståndare, åskådare eller annan person, som antyder oärlighet eller är
nedsättande, förolämpande eller på annat sätt kränkande.

18 §

Det är inte tillåtet att avsiktligt slå bollen på ett farligt eller ovarsamt sätt innanför eller
utanför banan.

19 §

Det är inte tillåtet att avsiktligt skada racket eller annan utrustning. Ej heller att
avsiktligt slå i nätet, på banan, på domarstolen eller annan utrustning under eller efter
en match.

20 §

Det är inte tillåtet att fysiskt misshandla en teknisk funktionär, motståndare, publik eller
annan person. Även otillåten beröring av dessa personer kan anses som fysisk
misshandel eller otillbörlig påverkan.

2.3

Matchavslut

21 §

Spelare får inte avsluta en pågående match utan att ha rimlig anledning att göra detta.

22 §

Samtliga spelare måste tacka sina motståndare, domaren och servedomaren innan de
lämnar banan efter avslutad match.

3

Uppförandekod för coacher och ledare

23 §

Uppförandekoderna gäller för coacher, lagledare samt övriga personer som tar på sig
rollen som coach/ledare under en match.

24 §

En coach får inte använda någon elektronisk kommunikationsutrustning under tiden
matchen är igång. Exempel på sådan utrustning är mobiltelefon, dator och surfplatta.
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3.1

Klädsel

25 §

Person som agerar som coach ska vara propert klädd i föreningens eller lagets klädsel
(exempelvis klubbjacka eller tröja).

26 §

Om detta inte följs ska lämplig ”neutral klädsel” bäras exempelvis skjorta/blus och
byxor/kjol.

27 §

Olämplig klädsel (bland många saker) inkluderar så kallade flip-flops, sandaler och
strand/ bermudashorts, mössa. Förtydligande: Referee/tävlingsledare/matchledare
äger rätt att besluta huruvida en coach är olämpligt klädd eller inte, samt vid behov
vidta åtgärder.

3.2

Coach-plats

28 §

Coacher måste under pågående spel sitta på reserverade stolar bakom sin spelare.
Förtydligande: Det är således inte tillåtet att vara placerad bredvid en bana eller att röra
sig längs en bana.

29 §

Vid fastställda pauser under en match måste coacher återvända till sina reserverade
stolar så snart domaren annonserar att det återstår 20 sekunder.

3.3

Råd och anvisningar

30 §

Det är inte tillåtet att ge råd och anvisningar när bollen är i spel.

31 §

Det är inte tillåtet att på något sätt distrahera sin spelares motståndare eller störa
spelet.

32 §

All back-coachning är förbjuden i samtliga nivå 1 tävlingar.

33 §

Tabell 1 visar när råd och anvisningar får ges.
Tabell 1: Översikt när råd och anvisningar får ges

Anvisningar och
Råd

U9 / U11

U13

U15

U17 / U19
Senior / Veteran

Mellan dueller
(back-coaching)

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Tillåtet

Paus vid 11

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Tillåtet

Tillåtet

Mellan set

Tillåtet

Tillåtet

Tillåtet

Tillåtet
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3.4

Olämpligt språk

34 §

Det är inte tillåtet att använda ord som är kränkande eller oanständiga. Detta gäller
såväl svordomar som könsord.

35 §

En coach får inte skrika, gestikulera mot eller på annat sätt distrahera en teknisk
funktionär, motståndarcoach, ledare till motståndaren, sin spelares motståndare eller
åskådare.
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Påföljder vid överträdelser av koderna

36 §

Om en överträdelse mot koderna bedöms som lindrig ska spelaren erhålla en allvarlig
tillsägelse och om den upprepas en varning (ett gult kort).

37 §

Om en överträdelse bedöms som mer allvarligt ska en varning utdelas (vanligtvis ett gult
kort).

38 §

Om en domare utdelar en varning för olämpligt uppträdande ska domaren samtidigt
visa upp ett gult kort.

39 §

Vid första tillfället som ett gult kort delas ut sker inte någon bestraffning bortsett från
att samtliga varningar publiceras på förbundets hemsida.

40 §

Om en spelare under samma säsong erhåller ett andra gult kort utgår en straffavgift.
Straffavgiften ökar ju fler gula kort spelaren erhåller under en säsong.

41 §

Vid grövre brott ska domaren/referee, tävlingsledning döma fel, utdela ett rött kort,
samt att domare ska tillkalla referee/matchledare/tävlingsledare. Denne beslutar om
spelaren ska diskvalificeras och ett svart kort utdelas.

42 §

Om en spelare begår en mycket grov förseelse kan det bli fråga om att direkt
diskvalificera spelaren. I dylika fall ska domaren döma ”fel för olämpligt uppträdande”,
visa det röda kortet samt tillkalla referee/matchledare/tävlingsledare. Denne beslutar
om spelaren ska diskvalificeras, vilket markeras med att ett svart kort utdelas.
Förtydligande: En domare kan aldrig diskvalificera en spelare. Det kan endast
referee/matchledare/ tävlingsledare göra.

43 §

Om coachen/ledaren fortlöpande bryter mot bestämmelserna tillkallas
referee/matchledare/tävlingsledare som får besluta om att avvisa coachen från banan.
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5

Klädselbestämmelser för spelare

44 §

Spelare ska uppträda i acceptabla badmintonkläder bestående av kortärmad tröja och
kort byxa/kjol.

45 §

Om spelare uppträder i felaktig klädsel äger referee rätt att beordra spelaren att byta
exempelvis tröja innan aktuell match ska starta.

5.1

Tävlingsdräkt
SBF tillämpar de av BWF fastställda reklambestämmelserna för tävlingsdräkt. För svensk
tävlingsdräkt, med klubbtillhörighet angiven, gäller särskilda bestämmelser som till viss
del avviker från BWF reklambestämmelser.

46 §

Det finns totalt nio tillgängliga reklamplatser på tröjan, varav högst fem kan utnyttjas
samtidigt:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vänster ärm
Höger ärm
Vänster axel
Höger axel
Vänster krage
Höger krage
Vänster bröst
Höger bröst
Mitten av bröstet/magen

47 §

Största tillåtna reklamyta för varje reklamplats som anges i 46 § är 20
kvadratcentimeter.

48 §

Utöver ovanstående är reklam i form av ett band på framsidan av tröjan som inte är
högre än 10 cm och ett likadant band som inte är högre än 5 cm på baksidan, tillåtna.
Ett sådant band kan vara i valfri vinkel på båda platserna

49 §

Referee äger rätt att begränsa förekomsten av reklam om det, enligt referees
bedömning, finns skilda uppfattningar om reklamens innehåll/utformning i förhållande
till:
●
●
●
●
●

Bestämmelserna ovan
Krav från tävlingens sponsorer
TV-produktion
Om reklamen överträder lokala bestämmelser
Om reklamen kan anses kränkande.
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5.1.1

Föreningstillhörighet på tävlingsdräkt

50 §

Föreningstillhörighet på tävlingsdräkt kan markeras antingen genom föreningens
officiella klubbmärke eller genom text där föreningens namn anges.

51 §

Spelare ska, så långt det är praktiskt möjligt, spela i föreningens tävlingsdräkt.

52 §

Om det på tröjan är angivet föreningstillhörighet, tillåts reklam utan begränsningar.

5.1.2

Reklam på övrig klädsel

53 §

Varje strumpa och sko får ha högst två reklamer om högst 20 kvadratcentimeter.

54 §

Varje övrigt klädesplagg får ha en reklam om högst 20 kvadratcentimeter.

55 §

Storleken på nummerlapp får vara högst 200 x 200 mm och kan vara försedd med
reklam.

56 §

Reklam på nummerlapp får vara högst en tredjedel av nummerlappens storlek.

57 §

Finns reklam på nummerlapp måste arrangören ange detta i inbjudan till tävlingen.
Saknas denna information i inbjudan kan spelare neka att bära nummerlapp.

5.1.3
58 §

Namn och tillhörighet på tröjan
Ordningsföljden för placering av spelarens namn och klubbnamn/land på tröjans
baksida är uppifrån räknat:
● Spelarens namn.
● Spelarens förening/land.
Textens placering ska vara upptill på tröjan.

59 §

Om spelarens namn är tryckt på tröjan ska det vara samma namn som i lottningen.

60 §

Om spelarens namn är tryckt på tröjan ska bokstäverna vara 6 - 10 centimeter höga.

61 §

Om spelarens föreningsnamn/land är tryckt på tröjan ska bokstäverna vara 5 centimeter
höga.

62 §

Bokstäverna ska vara horisontella eller så nära horisontella som det är praktiskt möjligt.
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5.2
63 §

Badmintonligan
I Badmintonligan gäller följande bestämmelser:
• Proper och prydlig klubbdräkt.
• Samtliga spelare ska vara klädda i enhetlig klubbdräkt. Detta gäller såväl tröja
som byxa/kjol.
• På samtliga tröjor ska spelarna ha sina namn tryckta på tröjans baksida.
• Bokstäverna i namnet ska vara 6 - 10 centimeter höga.
• Om en förening har klubbnamnet tryckt på baksidan, ska bokstäverna vara 5
centimeter höga.
• Namnet på spelaren (och eventuellt klubbnamn) ska placeras enligt de regler som
BWF fastställt: På tröjans baksida, spelarens namn högst upp och därunder
klubbnamnet.
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