Hälsinglands Badmintonförbund
DM Regelverk framtaget av HBF:s styrelse och godkänt
av HBF årsmöte. Gäller från och med säsongen 2002/03.
§1

Arrangemang

a) DM arrangeras helg som fastställs av Badminton Sweden.
b) DM arrangeras av någon av distriktets föreningar enligt en rullande kalender som fastställs av HBF:s styrelse. Denna kalender skall ha en framförhållning om minst tre år.
Ansvaret för att tävlingen genomförs i enlighet med Badminton Swedens tävlingsbestämmelser och HBF:s bestämmelser avseende DM ankommer arrangörsföreningen.
§2
a)

Inbjudan, klasser, anmälan
Inbjudan till DM ordnas av arrangören med stöd från tävlingsansvarig (DTL) inom HBF.

b) DM i Hälsingland skall omfattas av följande tävlingsklasser:
U11, U13, U15, U17, U19, SEN, VET Y (+35), VET Ä (+50).
Samtliga kategorier singel, dubbel och mixed skall spelas i respektive åldersklass.
c) DM skall avgöras i cupform vad ankommer senior- och veteranklasserna.
I ungdomsklasserna spelas plus-2-pool i singel och cup i dubbel.
Även i dubbel kan poolspel tillämpas. Arrangören tar beslut om detta.
d) Det är tillåtet för en och samma spelare att ställa upp i flera klasser och kategorier.
Från och med säsongen 2017/18 är detta maximerat till max 6 kategorier och max
2 klasser av samma kategori.
e)

§3

Anmälan till DM skall ske till arrangören.
- Online registrering av anmälan skall finnas!
- Arrangören har att sammanställa samtliga anmälda spelare/par.
- Arrangören skall skicka TP-filen till HBF:s distriktstävlingsledare (DTL).
Tävlingsavgift

a) Avgiften är fastställd till 80 kr/kategori.
[HBF årsmöte 2014-09-11 § 9 - Proposition nr 1/14].
Fakturering av tävlingsavgifter skall ske i HBF:s regi.
Inga tävlingsavgifter skall således betalas in till arrangörsföreningen.
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§4
a)

Seedning, lottning och priser, poängberäkning
Ansvarig för seedning till DM är HBF:s styrelse som internt utsett en DTL.
Seedning skall följa Badminton Swedens officiella ranking.
Ranking som publiceras två veckor innan tävlingen ska gälla!
I ungdomsklasserna får inga avsteg från rankingen göras. I seniorklasserna får avsteg
från rankingen göras om seedningsansvarige finner det motiverat.
När den seedningsansvarige gjort seedningen skickas TP-filen tillbaka till arrangören.

b) En tävlingsklass skall genomföras om två eller flera spelare/par är anmälda.
Kvotering av antal seedade spelare/par i varje kategori sker enligt följande:
3 st anmälda = 1 seedad, 4-10 st anmälda = 2 seedade, 11-20 st anmälda = 4 seedade
samt >=20 st anmälda = 8 seedade.
c) Lottning samt program/tidssättning ordnas av arrangören.
Badminton Swedens tävlingsprogram Tournament Planner skall användas!
Lottningen skall offentliggöras senast torsdag vecka innan tävlingen arrangeras.
Dock behöver tävlingen inte tidssättas förrän måndagen innan tävlingen.
Arrangören ska sträva efter att hålla samman finalspelet i samtliga klasser.
d) Omlottning skall endast göras om förening senast onsdag innan tävlingen anmäler att
spelare "kommit bort" i lottningen. Detta skall då också kunna verifieras.
Omlottning kan inte ske p.g.a. att seedning inte anses vara korrekt.
Omlottning kan dock ske, på uppmaning av HBF, om arrangören som lottar tävlingen
frångått Badminton Swedens tävlingsbestämmelser. Omlottning kan inte ske på
matchdagen om inte skäl föreligger enligt § 5f.
e) Medalj skall delas ut till ettan, tvåan samt de båda tredjepristagarna.
Det skall alltid delas ut två stycken tredjepriser, då tävlingsklassen omfattas av fyra
eller fler deltagare.
f)

Till bästa förening skall delas ut en pokal. Utdelning av denna pokal skall alltid ske
i samband med det avslutande finalspelet så snart resultatet fastställts.

g) Priser ordnas genom arrangörens försorg. Arrangören har själv att avgöra vilka priser
som denne önskar beställa. HBF är inte ersättningsskyldig för kostnad som uppkommer
p.g.a. felaktiga eller uteblivna beställningar.
h) Poängberäkning för att få fram den bästa föreningen sker enligt följande:
1 p för varje vunnen match. Även w.o.-matcher räknas.
Om spelare från två föreningar spelar tillsammans, får de 0,5 p var.
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§5

Tävlingsbestämmelser

a) Till tävlingen skall utses en tävlingsledare som har det övergripande beslutsansvaret.
Vem detta är skall tydligt framgå av tävlingsinbjudan.
b) Till tävlingen skall finnas utsedd en huvudansvarig matchledare, som leder tävlingen.
Vem detta är skall tydligt framgå av tävlingsinbjudan.
c)

DM ska till annat beslut fattas avgöras under en dag lördag. Samtliga matcher skall således
färdigspelas under en och samma dag. Det är önskvärt att samtliga finaler samlas under de
avslutande spelomgångarna.
Eventuellt kan en uppdelning ske av senior- respektive ungdomsklasser på lördag och
söndag. Detta måste då tydligt vara angivet redan i inbjudan.

d) Alla föreningar har skyldighet att ha en huvudansvarig för sina spelare på plats, som skall
representera föreningen i alla ärenden som kan komma ifråga. Denne skall vara väl insatt
i tävlingsbestämmelserna.
e) Ej anmäld/inlottad spelare får ersätta annan spelare i singel, under förutsättning att seedning
inte påverkas. Beslut ligger hos tävlingsledare/referee.
f)

I dubbel får spelare/par ersättas av till tävlingen ej anmäld spelare/par om inte seedning
påverkas. Beslut ligger hos tävlingsledare/referee.

g) Har spel i en tävlingsklass påbörjats, kan därefter inte förändring av spelschemat eller utbyte av spelare göras.
h) En match kan endast i undantagsfall flyttas under tävlingsdagen. Tävlingsledningens beslut
gäller. Tävlingsledning/referee har sin fulla rätt att neka att en match flyttas (se decissions).
i)

Har upphävts fr o m Vs 1.5 (2011-09-13).

j)

En spelare har rätt till 15 minuters vila enligt de nationella tävlingsbestämmelserna under
förutsättning att denne deltar i maximalt tre kategorier. Är spelare till DM i Hälsingland
anmäld till fler än tre kategorier så har spelaren rätt till endast 5 minuters vila mellan
matcherna.

k) En DM-match kan aldrig spelas på någon annan ort eller annan hall än den plats som av
HBF beslutats d.v.s. utsedd arrangör ansvarar för att DM genomförs (se decissions).
l)

I samtliga klasser spelas med fjäderboll! Bollar skall ingå i startavgiften och tillhandahållas
av arrangören.

m) Coaching ska följa Badminton Swedens regelverk.
Vs 2.4 2017-09-14

Hälsinglands Badmintonförbund
Decissions § 5 h
En match kan flyttas om följande skäl föreligger:
 Tentamen, högskoleprov eller liknande som utgör hinder för spelare att spela.
 Arbete på annan ort än spelorten.
 Personliga skäl.
En match skall inte flyttas om följande skäl föreligger:
 En spelare har lång resväg och anser sig ha svårt att passa tiden.
 Skadad spelare eller en spelare hävdar att han/hon spelat för många matcher
 Spelaren har annat göromål, som inte kan sägas utgör personliga skäl.
 Spelaren hävdar att han/hon inte har någon skjuts.
 Spelare hävdar att de har endast en match och vill spela på annan ort/plats.
En match bör inte flyttas om följande skäl föreligger:
 Matchen skall spelas mycket senare än vad tidsschemat angivit (försening).

Begäran om uppskjutande av match, skall göras inom skälig tid.
Det slutgiltiga beslutet ligger alltid hos tävlingsledning/referee.
Berörda spelare/föreningar skall tydligt informeras om beslut med motivering.

§6

Uppföljning, ekonomisk redovisning

a) Arrangören skall före den 15 januari fullständigt slutredovisa de omkostnader som
föreningen har haft med avseende på DM. Kopior på utlägg, hallhyra etc skall bifogas
redovisningen. HBF skall därefter betala denna omkostnad, enligt slutredovisning, så
att beloppet är föreningen tillhanda senast den 28 februari.
§7
a)

Dessa reglers giltighet och historik
Dessa DM-regler har ratificerats vid HBF årsmöte 2003.
Reglerna har reviderats enligt följande revisionshistorik:
Vs 1.1 2003-05, Vs 1.2 2005-09, Vs 1.3a 2006-08, Vs 1.3b 2006-11, Vs 1.4 2010-12,
Vs 1.5 2011-10, Vs 2.0 2013-09, Vs 2.1 2014-09, Vs 2.2 2015-09, Vs 2.3 2016-09,
Vs 2.4 2017-09

b) Motion avseende tillägg/förändring av dessa regler och godkänd av HBF årsmöte,
träder i kraft det därpå följande verksamhetsåret.
c)

Proposition avseende tillägg/förändring av dessa regler lagd och behandlad senast den
15 augusti och godkänd av HBF årsmöte kan träda ikraft innevarande verksamhetsåret.

d) Tillägg till eller förändring av dessa bestämmelser kan inte göras annat än att HBF
årsmöte godkänner förslag till tillägg eller förändring.
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