Det är dags för ett seriesammandrag/match där du skall vara matchledare.
Allmänt
• Vid samtliga seriematcher (såväl enskilda matcher som sammandrag) ska det alltid
finnas en matchledare utsedd.
• När det inte finns en referee närvarande åligger det matchledaren att utöva de
befogenheter som en referee har.
• Matchledare ska ta del av och följa den särskilda PM som publiceras på hemsidan inför
varje ny säsong, samt även följa de bestämmelser som finns sektion Uppförandekoder
samt klädsel.
• En matchledare förutsätts känna till spelreglerna, uppförandekoderna, olämpligt
uppträdande, samt de relevanta seriebestämmelserna.
• Matchledaren får ej delta i spel.
• Lagmatchernas delmatcher avgörs i spel 3 set till 21.
• Det är matchledaren (om inte referee finns) som leder sammandraget och tolkar
gällande bestämmelser. Matchledaren ska inte ge sig in i någon gemensam diskussion
med lagledarna om detta utan tala om vad som gäller.
• Som matchledare ska du till varje pris se till att matcherna spelas. Lag som anser sig
förfördelat har protesträtten.
Bollar,

•
•
•

Arrangören för seriesammandraget tillhandahåller bollar som ska användas under
sammandraget.
Efter sammandraget fördelas bollkostnaderna lika mellan deltagande lag.
Arrangörsföreningen fakturerar bollkostnader i efterhand och till det bollpris arrangören själv
köper bollar från sin leverantör

Banor - behov
• Det rekommenderas att minst 2 banor används per lagmatch.
• Om matchdatum behöver ändras måste ändringen godkännas av Badminton Sweden
Serie/Tävling, därefter meddelas arrangören/matchledaren meddelas för eventuell
avbokning av banor, domare och dylikt. Uppgifter om lagledare och matchledare finner
du på förbundets hemsida
Lagskyltar/Namnskyltar
• Skylt med lagnamn och pågående delmatch ska sitta i anslutning till varje bana för att
tala om vilka lag som spelar och vilken match som pågår.
• Skyltarna ger värdefull upplysning och höjer statusen på arrangemanget.
• Det är önskvärt med namnskyltar på inblandade spelare i respektive delmatch.
• Arrangören ansvarar för skyltarna.
Anslagstavla - resultatavla
• Det är önskvärt att arrangören presenterar en resultattavla med aktuell serietabell.
Domare i seriespelet – Badmintonligan, kval till badmintonligan samt division 1
• Enligt seriebestämmelserna gäller att det ska finnas utbildade domare i samtliga
delmatcher i Badmintonligan, Lag-SM, kval till Badmintonligan samt Division 1.
• I de tre Division 1 serierna åligger det varje deltagande lag att ta med en egen domare.
Detta gäller oberoende om det är en enkelmatch eller ett seriesammandrag som ska
spelas. Brott mot detta krav medför en sanktionsavgift på SEK 1500/lagmatch för
förening som inte uppfyller kravet.
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•
•
•

Namn på domaren meddelas arrangören av sammandraget en vecka före.
Referee kontrollerar med arrangören en vecka före vilka klubbar som anmält domare
och vilken domare de anmält.
Uppgift om tjänstgörande domare redovisas i Refereerapporten som upprättas efter
seriesammandraget.

Utrustningskrav
Division 1 ska det finnas
•
•

Domarstolar
Stolar för coacher, 2 per kortsida

Ersättning till domare
• Ersättning till tjänstgörande domare sker enligt överenskommelse mellan klubben och
enskild person.
• Det finns en rekommendation om ersättning till domare som tagits fram av Tekniska
Funktionärer.
Division 2 och nedåt - Siffervändare och domarprotokoll (A4)
• Minst siffervändare ska finnas i varje delmatch.
• Respektive ansvarar för att det finns en siffervändare på plats och svara för dess
kostnad.
Detta utesluter givetvis inte möjligheten för arrangör att själv ordna med siffervändare
och meddela de berörda lagen att frågan är löst.
•
•
•

Om det medför ekonomiska åtaganden som man tänkt fördela på deltagande lag måste
klartecken inhämtas från berörda lag.
Om sammandraget genomförs på mer än två banor per lagmatch måste arrangören
tillse att det finns siffervändare då lagens siffervändare inte att räcka till.
Tänk på att: Arrangören ansvarar för att domarprotokoll (A4) finns i hallen.

Rankinglista
• Rankinglista gällande herrsingel skall inlämnas av samtliga lag minst 30 minuter före
lagets första match.
• När alla lags rankinglistor lämnats in är dessa offentliga och anslås lämpligen i hallen.
• Rankinglistorna för de matcher som startar tidigast, skall alltså inte offentliggöras förrän
samtliga rankinglistor lämnats in.
• Vid upprättandet av rankingen gäller i div. 1 och nedåt, att spelarna skall ställas upp i
styrkeordning oberoende av klasstillhörighet.
Laguppställning
• Singel: rankinglistan skall följas. Endast rankade spelare får användas.
• Dubbel: Vid uppställning av herrdubbelparen gäller att paren skall ställas upp i
styrkeordning oberoende av klasstillhörighet. Parens inbördes placering får inte ändras
under ett och samma sammandrag vid oförändrad uppställning av paren.
•

Det är matchledarens uppgift att kontrollera att laguppställningen är riktigt gjord.
För att kunna bevaka dubbelregeln måste du ha tillgång till lagets tidigare matcher
under sammandraget.

•

När det är uppenbart att en spelares prestationsförmåga är väsentligt nedsatt på grund
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av sjukdom eller skada skall rankingen ändras av matchledaren, så att en för dagen
rättvisande ranking tillämpas

•

Damer tillåts att spela herrkategorier i division 2 och nedåt under följande
förutsättningar:
•
•
•
•

Dammatcherna är fyllda.
Elitklassad dam får ej rankas lägre än C-klassad herrspelare.
En dam och en herre kan ej ställa upp i herrdubbel.
Två damer kan ej ställa upp i mixeddubbel.

Reseförhinder – Väderdirektiv – Vädervarningar enligt SMHI
• Beträffande reseförhinder eller dylikt finns en "force majeure"-paragraf som lyder:
"Lag anses inte ha lämnat walk over om dess uteblivande från match beror på
omständigheter som man inte kunnat råda över“, till exempel reseförhinder.
Prövningen av detta utförs av Tävling/Serie-Lag.
•

Om matchen inte kommer till stånd senare under samma seriesammandrag skall
Tävling/Serie-Lag fastställa ny speldag. Om möjlighet finns att spela ”force majeurematcher” under sammandraget bör så ske. Det är viktigt att du som matchledare
upplyser om paragrafen för berörda lagledare.

•

Se även ”Väderdirektiv” vad som gäller vid ”Vädervarningar enligt SMHI”.

Walk over (wo) och skada
Om ett lag saknar en eller flera spelare ska walkover lämnas enligt Tabell 2.

Walk over i hel lagmatch
• Vid walkover sätts wo i namnkolumnen och resultatet 21 - 0, 21 – 0 skrivs i
resultatkolumnen.
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•

Vid walkover av hel lagmatch gäller 8 – 0 i delmatcher, 16 – 0 i set och 336 – 0 i bollar
(under förutsättning att det segrande laget kan spela alla matcher).

Byte av spelare vid skada
• Skadar en spelare sig under match och matchen ges upp, får reserv insättas om
skadad spelaren är uppsatt i en match till.
• Matchledaren korrigerar laguppställningen så att rankingen följs.
Protesträtt
Läs noga igenom bestämmelsen i förväg så att du vet vad som gäller. Då undviks
förhoppningsvis onödiga diskussioner.
•
•

•
•
•
•

Endast lagledare får avge protester.
Protest kan avse:
o Laguppställning
o Materiel
o Giltighet av match
o Tävlingsförhållanden
Om en protest gäller giltigheten av match, ska protesten skriftligen skickas in till SBF
och vara förbundets kansli tillhanda senast tredje dagen efter matchdagen.
Om en protest avges ska detta meddelas till matchledaren/ referee och
motståndarlagets lagledare.
Protest måste avges innan aktuell lagmatchen påbörjas. Anteckning om protest ska
göras på lagmatchprotokollet och båda lagledarna ska skriva under.
Lagmatchen ska spelas även om protest avgivits.

Förtydligande:
Vi skiljer på två typer av protester. Först har vi protest mot laguppställningens styrkeordning.
Här är några punkter att beakta för detta:
1)
Protest kan endast göras mot laguppställningen. Har man uppfattningen att
rankingen är felaktig kan protest endast göras om detta också avspeglar sig i
laguppställningen.
T.ex. om man anser att den tredje rankade inte är trea utan sexa, så är det först om
detta utnyttjas i laguppställningen som protest kan göras. En spelare kan ju ställas över.
2)
Protest kan endast göras av lagledare i berörd lagmatch och skall göras innan matchstart
till matchledaren och delges motståndarlagets lagledare före matchstart.
Dessa skall bekräfta att man delgivits protesten genom att göra en underskrift på
lagmatchprotokollet. I protesten måste anges vilka matcher som avses.
Protester efter det att lagmatchen startat kommer inte att behandlas.
Någon särskild motivering behöver inte lämnas, men det kan ju förbättra chanserna för
att protesten skall bifallas. Motståndarlagets lagledare skall också underteckna
delgivningen innan matchstarten.
Protesten skall vara Badminton Sweden tillhanda senast tredje dagen efter matchdagen.
Protester behandlas av Tävlingskommitténs beslutskommitté.
Lag som har fått protest mot sig får EJ göra någon ändring i sin laguppställning i den
matchen.
Observera också regeln om att dubbelparens inbördes placering inte får ändras. Detta
gäller oavsett om man fått protest mot sig i första lagmatchen.
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Det du som matchledare skall göra vid en protest är alltså att på avsedd plats på
lagmatchprotokollet skriva att du delgivits protesten samt se till att motståndarlagets lagledare
också undertecknar detta. Du påminner "protestanten" om att skriftlig protest skall vara
Badminton Sweden tillhanda senast 3:e dagen efter matchdagen (ej beträffande
styrkeordning).
Andra protester kan röra Tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser och
Licensbestämmelser. Betr. dessa protester se www.badminton.nu. (Tävlingsregler)
Bestraffning under spel
•
•

En domare har rätt att utdela varning till spelare (gult eller rött kort)
Matchledare eller referee har rätt att diskvalificera en spelare efter att domare stoppat
match i samband med utdelande av rött kort.
Beslut om diskvalifikation tas efter att domare förklarat orsaken till det utdelade röda
kortet.

•

Rapport till Badminton Sweden ska insändas inom 3 dagar av domare eller matchledare
vid utdelad varning eller diskvalifikation. Blankett för ändamålet finns här och bör finnas
till hands vid arrangemanget.

Tävlingsdräkten
• Spel i tävlingsdräkt med ej godkänd reklam och s.k. reklamtröjor är absolut förbjudet.
Här måste vi skilja mellan tillverkarreklam och övrig reklam, se § 18.
Det är matchledare eller referee som tar beslut om tävlingsdräkt bryter mot gällande
bestämmelser.
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