Uppsala 2021-10-10

Till samtliga lag i division 1–4 säsongen 2021/2022
Nytt för i år är att lagen själva administrerar sina lag Online i Tournament Software. Detta sker
genom de personer som är registrerade som lagledare under sammandragen.
Varje förening ska senast den 13 oktober utse och meddela namn, IID-nummer och aktuell email
adress till sverigerankingen@badminton.nu för:
Föreningsadministratör
Club Admin (en eller två personer)

Lagledare
Club Captain (en eller flera personer)

Ansvarar för registreringen av serielagens spelare och kan
fördela behörigheter till lagledare (Club Captain).
Föreningsadministratören ansvarar även för föreningens
övriga tävlingsanmälningar, det vill säga hanterar
funktionen för gruppanmälan via Online Entry till tävlingar.
Ansvarar för registreringen av laguppställningarna samt för
inmatning av lagmatchresultat för lagets matcher under
seriespelet.

Manual för registrering och rapportering av resultat kommer att skickas ut under nästa vecka.
Endast licensierade spelare får användas i serielag.
Endast spelare med godkänd licens i Idrott Online kan registreras för deltagande i match.
Det är viktigt att samtliga lag i god tid innan sammandrag ansöker om tävlingslicens för sina spelare.
Överföringen av licenser från Idrott Online till den lokala spelardatabasen kan ta upp till två dagar.
Seriesammandrag - spelplatser
I vissa serier har det skett ändringar i de spelscheman som ursprungligen skickades ut. De
spelscheman som är publicerade på Svenska Badmintonförbundets hemsida är de som gäller,
eftersom inte alla ändringar har hunnit uppdateras i Tournament software.
Seriesammandrag 27-28 november och Veteran VM
Seriehelgen den 27–28 november krockar med det framflyttade Veteran VM:et, vilket påverkar
spelare i flera lag.
De lag med spelare som deltar i veteran VM ges möjlighet att flytta matcherna som skulle ha spelats
den 27–28 november. Dessa matcher ska vara färdigspelade senast den 11 februari 2022, det vill
säga innan nästföljande seriesammandrag. Vi rekommenderar att matcherna flyttas till helgen den 7–
8 januari 2022, men det är upp till berörda lag att komma överens om ny speltid/plats för matcherna.
Nytt speldatum för de matcher som flyttas meddelas till mia.thorselius@badminton.nu.

Svenska Badmintonförbundet

Tel: 08-699 60 22

Org.nr: 817601-1495

Idrottens Hus

E-post: info@badminton.nu

Bankgiro: 631-0304

100 61 Stockholm

www.badminton.nu

Plusgiro: 3 94 91-6

Övrig information om säsongens seriespel och sammandragens genomförande:
Kostnader
Kostnader för hall- och/eller banhyra, bollar och referee (endast i division 1) ska fördelas lika mellan
deltagande lag.
Bollar
Arrangören för seriesammandraget skall stå för samtliga bollar så bollmärket blir enhetligt. Efter
sammandraget fördelas bollkostnaderna lika mellan deltagande lag. Arrangörsföreningen skall
fakturera i efterhand och till det bollpris arrangören själv får köpa bollar från sin leverantör.
Domare och referee
I division 1 är det krav på domare och referee. Referee tas ut av Svenska Badmintonförbundet och
domare tas ut av respektive lag. Föreningens domare skall vara anmäld till matchledaren för
sammandraget senast en vecka innan spelstart. Saknas domare utfärdas en administrativ avgift för
den aktuella föreningen.
Licenser
Samtliga spelare som deltar i seriespelet måste inneha giltig tävlingslicens vid seriesammandragets
start.
Det åligger varje förening att ansöka om tävlingslicens för samtliga spelare. Det är viktigt att
ansökan görs i god tid innan det aktuella seriesammandraget då det kan ta ett par dagar innan
licensen har blivit överförd till Tournament Software lokala databas som är programvaran där serien
registreras.
Från och med det här året försvinner möjligheten att registrera in en ”okänd spelare” i matchlistan,
vilket innebär att endast spelare med godkänd tävlingslicens i Tournament Software kan registreras
som deltagare i seriematch. Det går alltså inte längre att söka tävlingslicenser i efterhand eller
samma dag som seriespelet äger rum.
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Matchledares roll
- Matchledaren skall leda och övervaka sammandraget.
o Lagens rankinglistor samlas in och anslås.
o Laguppställning tas emot och anslås inför varje omgång i sammandraget.
o Inhämtning av resultaten från spelade matcher.
-

Matchledarens ska tillse att sammandraget följer gällande bestämmelser och regler för ett
sammandrag om referee inte finns närvarande.

-

Matchledarens/referees beslut vid tolkning av bestämmelser och regler gäller och kan inte
överklagas.

-

Matchledare för respektive seriesammandrag skall vara icke spelande.

Inför sammandraget kommer matchledaren att få en användarmanual som beskriver arbetet med det
nya systemet. Manualen lämnas till respektive lags lagkapten som ska sköta det praktiska arbetet.
Här finns spelscheman, kontaktuppgifter och information för seriespelet
Här finns information om hur du söker licens
Här finns länk till Tournament Software sidan
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