Bestämmelser för "Norrlands Stora Pris" vs 5.2 (2018-07-18)
§ 1 Syfte och mål
Norrlands Stora Pris, även kallat NSP, har till syfte att främja tävlandet för A-klassade
spelare i region nord och att ge dem en morot genom den prispott som varje år avsätts
för de bästa herrarna och damerna.
NSP har också till syfte att höja kvalitén på våra tävlingar och därmed främja ett stort
deltagande, inte minst vid de tävlingar som ingår i denna Norrlands Grand Pri´x.
Införandet av Lilla NSP från och med säsongen 2008/09 har som främsta mål att behålla
killar och tjejer i U15-klassen.
§ 2 Arrangör
Arrangör skall utses bland de föreningar inom region nord som sökt och fått sanktion att
arrangera A-klasstävling för seniorer.
Arrangörer utses vid region nords regionkonferens eller av arbetsgrupp som tillsätts vid
region nords regionkonferens.
Inbjudan skall skickas ut till samtliga föreningar som under innevarande säsong arrangerar
en A-klasstävling. Inbjudan skall skickas ut senast den 28 februari.
§ 3 a Krav för att arrangera NSP - arrangemang
NSP-tävling skall ledas av utbildad referee eller av en tävlingsledare med en dokumenterad
erfarenhet av NSP-arrangemang i minst 3 år. Denna person skall alltid anges vid ansökan av
NSP-arrangemang.
Sista anmälningsdag till ett NSP-arrangemang ska vara senast fredag/lördag 2 veckor innan.
Spel skall tillåtas i tre kategorier och arrangören förbinder sig att utöver A-klass också
arrangera B-klass.
Spelare i seniorklass får inte begränsas till en klass. Om en spelare är lägre klassad i en
kategori, skall inte detta hindra spelaren från att spela i A-klass i en annan kategori under
förutsättning att spelaren är behörig att spela.
A-klassen som ingår i NSP och U15 som ingår i Lilla NSP, skall i singel avgöras som
plus-2-pool. I övriga klasser/kategorier är det upp till arrangören själv att avgöra spelform.
Tävlingsarrangemang som omfattar NSP och Lilla NSP får inte avgöras över en dag vad
avser seniorklasserna. Undantag kan göras om antalet deltagare är 5 eller färre i en kategori.
Finalspel söndag skall vara vikt till semifinaler och finaler.
Spelordning kan fastsällas efter lördagens sista kvartsfinal. Start och sluttid för semifinaler
och finaler skall då vara fasta i spelprogrammet men spelordningen kan fastställas som ovan.
Spelordningen skall tydligt annonseras ut omedelbart efter beslut och senast lördag kväll.
Arrangör kan beviljas dispens att eventuellt spela någon av dubbelkategoriernas kvartsfinaler
på söndag. Tävlingsledare/referee ska då först ta kontakt med NSP-ansvarig angående detta.
Det skall finnas ett tävlings-PM för tävlingsarrangemanget.
PM:et skall publiceras senast vid samma tillfälle som lottningen. Se § 4.
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§ 3 b Krav för att arrangera NSP - priser
I A-klass (NSP) skall arrangören avsätta prispengar till finalisterna i respektive kategori.
I vissa fall även semifinalisterna. Varupriser kan vara ett komplement till prispengar men
inte en ersättning för kontanta penningpriser. Detta bör gälla även övriga seniorklasser.
Prispengar skall av NSP-arrangör betalas ut direkt till spelaren vid tävlingen i enlighet med
SBF:s tävlingsbestämmelser H 10.
NSP-arrangör som också arrangerar ungdomstävling skall alltid dela ut pris till båda 3:orna
i ungdomsklasserna. Om tredjepris delas ut i seniorklassen skall alltid båda 3:orna få pris.
I bilaga 3 finns en tabell över minimikrav vad avser priser att dela ut vid NSP-arrangemang.
Arrangören skall alltid innan tävlingen bestämma form för prisutdelning. Information skall
tydligt anges i tävlingens PM och det skall finnas en konsekvens i genomförandet under hela
tävlingen.
Alternativ 1: Prisutdelning skall ske direkt efter varje färdigspelad kategori.
Alternativ 2: Prisutdelning skall ske efter färdigspelad klass eller finalomgång.
§ 3 c Börkrav på arrangör av NSP
Vid regionkonferensen i Härnösand 2010-03-20 beslutades om några börkrav.
Semifinaler och finaler ingående i NSP bör dömas av domare.
Arrangör bör tillhandahålla siffervändare i seniorklasserna.
Det är dock ett krav att arrangören har en organisation för hur siffervändningen är löst
i tävlingen. Detta skall också tydligt framgå av PM:et för tävlingen.
§ 4 Lottning och seedning av tävling ingående i NSP
Det är spelarens klassningspoäng 2 veckor (16 dagar) innan tävlingen som, i enlighet med
gällande klassningssystem, bestämmer spelarens klasstillhörighet.
Ranking som publiceras 9 dagar innan tävlingen ska användas för seedning av tävlingen.
B-klass får inte lottas ihop med A-klass (ex vis på grund av för få anmälda spelare/par
i A-klassen). Om så sker räknas tävlingsklassen inte in i NSP!
I herrdubbel, damdubbel och mixed kan fler par än två seedas om antalet anmälda par
är fler än 8 st. Jämför SBF:s tävlingsbestämmelser G 6.1.1. Seedning skall ske utifrån
Sverigerankingen enligt gällande bestämmelser.
Lottning skall göras med stöd av TP (Tournament Planner). Lottning skall offentliggöras
senast 8 dagar innan tävlingens första speldag. Den skall, utöver publicering på den
svenska Tournament Planner-sidan, också offentliggöras på föreningens hemsida.
NSP-ansvarig, § 9, ansvarar för att tävlingen publiceras på NSP:s officiella webbsida.
Efter att lottning har offentliggjorts har deltagande förening 3 dagars protesträtt.
Inkommer inga klagomål inom denna tid fastställs lottningen.
Omlottning skall alltid godkännas av referee/tävlingsledare och orsak till omlottning
skall alltid publiceras på arrangörens hemsida.
Tidssättningen av tävlingen ska publiceras senast 5 dagar innan tävlingsstart.
Gäller ej eventuellt finalspel söndag! Se § 3a!
WO och övriga kända ändringar samt utbyte av spelare, i enlighet med tävlingsbestämmelserna
G 7.8 och G 7.9, ska publiceras på tävlingens TP-sida, samt offentliggöras på föreningens hemsida.
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§ 5 Prispengar NSP
Varje arrangör av en NSP-tävling satsar 5.200 kr i en prispott (5.000 kr om det inte finns
något Lilla NSP). Denna fördelas sedan utifrån de nivåer som fastställs av region nord.
Se bilaga 1a och 1b! Från denna pott avgår eventuellt kostnad för annonsering.
Om kostnad för annonsering, enligt första stycket ovan, tillkommer, så skall priserna
justeras jämt på herr- och damsidan med början på herrarnas och damernas förstapris.
Intill en kostnadsförändring inom 300 kr skall endast förstapris justeras. Därefter justeras
efterföljande priser (2:a, 3:e etc) för varje kostnadsförändring om 300 kr utöver den första.
Administratören av NSP fakturerar de arrangerande klubbarna NSP-insatsen i början av
januari. Prispengar betalas ut av administratören senast 20 dagar efter att slutresultatet
ratificerats. Prispengar i NSP betalas ut till spelarens förening.

§ 6 Poängberäkning (gäller både A-klass och U15)
Spelare erhåller 0,5 poäng för varje vunnen spelad match.
Spelaren kan också erhålla bonuspoäng beroende på hur långt i tävlingen spelaren avancerar.
Denna bonuspoäng är beroende av hur många anmälda spelare det är i klassen och inte antalet
spelare som kommer till start. Se bilaga 2 för poängberäkning.
I dubbel och mixed erhåller båda spelarna full poäng enligt tabell bilaga 2.
För att erhålla bonuspoäng krävs att spelaren har spelat och vunnit minst en match.
Avancemang genom wo berättigar inte till någon bonuspoäng.
För att klass skall kunna tillgodoräknas krävs minst tre anmälda spelare/par.
En spelare får vid varje deltävlingen ingående i NSP endast tillgodoräkna sig totalpoäng
från de två bästa kategorierna denne spelat d v s antingen singel-dubbel, singel-mixed eller
dubbel-mixed. Eventuella poäng i den tredje (sämsta) spelade kategorin tillgodoräknas inte.
En spelare måste ha deltagit i minst två av fyra eller tre av fem deltävlingar i NSP för att
vara berättigad till att ta del av prispotten. Om en spelare inte uppfyller detta krav nollställs
spelarens slutpoäng. Därmed kommer med automatik en spelare som placerar sig på en plats
som berättigar till del av prispotten som är avsedd för NSP att strykas och närmast efterföljande spelare flyttas upp en plats i resultatlistan.
Undantag för denna regel skall göras om spelaren, vid någon tävling ingående i NSP, inte
varit berättigad att delta på grund av att spelaren varit elitklassad i samtliga kategorier vid
det tillfälle då tävlingens anmälningstid har gått ut. Se § 7!
Lägre klassad spelare, som spelar i A-klass dubbel och mixed, erhåller poäng i vanlig ordning.
Lägre klassad spelare som efter säsongens slut placerar sig på plats som berättigar till prispengar kan ta del av prispotten. Detta naturligtvis under förutsättning att övriga villkor är
uppfyllda.
Spelare som av Svenska Badmintonförbundet har fått dispens att spela A-klass är berättigad
att spela i NSP:s tävlingar, att samla poäng och berättigad att ta del av prispotten.
Från och med säsongen 2006/07 har också en sammanställning över "Bästa klubb" gjorts i
resultatlistan. Endast spelare som enligt skrivelsen i det sjunde stycket i denna paragraf har
deltagit i tillräckligt många tävlingar för att vara kvalificerad för att ta del av prispotten, är
spelare som bidrar med sin totalpoäng till sin förening i kampen om "Bästa klubb".
Något pris eller några prispengar utdelas inte till segrarna på herr- respektive damsidan.
Fr o m med säsongen 2011/12 finns också en sammanställning av ”Bästa klubb” i Lilla NSP.
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§ 7 Elitklassade spelare
Sista anmälningsdag till tävling ingående i NSP skall vara i enlighet med § 3a i dessa regler.
Detta skall beaktas då arrangören, som har kontrollansvar, har stängt anmälan till tävlingen.
En spelare som vid denna tidpunkt är elitklassad, och inte ligger i buffertzonen, är inte
berättigad att anmäla sig/delta i denna kategori i A-klasstävling ingående i NSP.
Beakta dock att spelaren kan vara berättigad att delta i en annan kategori i samma tävling.
Spelare som under säsongen, på grund av elitklasstatus i samtliga tre kategorier, inte har
möjlighet att delta i en eller flera tävlingar ingående i NSP tilldelas en bonuspoäng.
Dessa tävlingar behöver inte infalla i en följd.
Om spelaren inte kan delta i 1 NSP-tävlingen under säsongen
Om spelaren inte kan delta i 2 NSP-tävlingen under säsongen
Om spelaren inte kan delta i 3 NSP-tävlingen under säsongen
Om spelaren inte kan delta i 4 NSP-tävlingen under säsongen

4 deltävlingar
8 p bonus
14 p bonus
20 p bonus
---

5 deltävlingar
6 p bonus
12 p bonus
18 p bonus
24 p bonus

Om en elitklassad spelare felaktigt deltagit i NSP och SBF klassificerar spelaren som elitklassad så diskvalificeras spelaren och eventuellt tidigare erhållna poäng stryks.
Omräkning sker inte av övriga spelares poäng.

§ 8 Utländska spelare
Utländska spelare (medborgare), samt svenska spelare som representerar en förening i ett
annat land, får delta i svenska nationella tävlingar i enlighet med SBF:s representationsbestämmelser och BWF:s regelverk. Utländska spelare som representerar en förening i ett
annat land kan därmed också tilldelas poäng för deltagande i NSP men de kan inte ta del
av prispotten. Om sådan spelare placerar sig på en plats som berättigar till del av prispotten
som är avsedd för NSP skall denna spelare strykas och närmast efterföljande flyttas upp
en plats i resultatlistan.

§ 9 Administration och publicering av NSP
Regionkonferensen i region nord utser en administrativt ansvarig för NSP.
En systemadministratör skall också utses av region nord.
(F n är Hälsinglands Badmintonförbund och Jan-Erik Sandin utsedd som ansvarig för NSP.
Beslut vid regionkonferensen i Sundsvall, mars 1995).

Publicering av resultat, tabell och all övrig information skall ske på lämplig webbplats.
För närvarande www.badminton.nu/halsingland.
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Bilaga 1a

Prissummor Norrlands Stora Pris

Fastställda prissummor för A-klass Norrlands Stora Pris.
(Hudiksvall, 2008-04-05, 2009-04-04 samt Sundsvall 2016-04-30).
Tabell 1.1a

Tabell 1.1b

Vid 4 deltävlingar *

Vid 5 deltävlingar *

Herrar
1:a 3.000 kr
2:a 2.000 kr
3:a 1.200 kr
4:a 900 kr
5:a 700 kr
6:a 600 kr
7:a 500 kr
8:a 500 kr

Damer
1:a 3.000 kr
2:a 2.000 kr
3:a 1.200 kr
4:a 900 kr
5:a 700 kr
6:a 600 kr
7:a 500 kr
8:a 500 kr

Herrar
1:a 3.800 kr
2:a 2.700 kr
3:a 1.600 kr
4:a 1.200 kr
5:a 900 kr
6:a 700 kr
7:a 600 kr
8:a 500 kr

Damer
1:a 3.800 kr
2:a 2.700 kr
3:a 1.600 kr
4:a 1.200 kr
5:a 900 kr
6:a 700 kr
7:a
600 kr
8:a
500 kr

* Om det inte spelas något Lilla NSP och det därmed inte skall tilldelas någon prissumma
för arrangemanget, skall hela prisbordet justeras upp enligt tabell 1.2a eller 1.2b nedan.
Tabell 1.2a

Tabell 1.2b

Vid 4 deltävlingar

Vid 5 deltävlingar

Herrar
1:a 3.200 kr
2:a 2.100 kr
3:a 1.400 kr
4:a 1.000 kr
5:a 700 kr
6:a 600 kr
7:a 500 kr
8:a 500 kr

Bilaga 1b

Damer
1:a 3.200 kr
2:a 2.100 kr
3:a 1.400 kr
4:a 1.000 kr
5:a 700 kr
6:a 600 kr
7:a 500 kr
8:a 500 kr

Herrar
1:a 4.000 kr
2:a 2.800 kr
3:a 1.700 kr
4:a 1.300 kr
5:a 900 kr
6:a 700 kr
7:a 600 kr
8:a 500 kr

Prissummor Lilla Norrlands Stora Pris

Fastställda prissummor för U15-klass Lilla Norrlands Stora Pris.
(Hudiksvall, 2008-04-05 samt Sundsvall 2016-04-30)

Tabell 2.1
Vid 4 eller 5 deltävlingar
Pojkar
1:a 500 kr
2:a 300 kr
3:a 200 kr

Flickor
1:a 500 kr
2:a 300 kr
3:a 200 kr
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Damer
1:a 4.000 kr
2:a 2.800 kr
3:a 1.700 kr
4:a 1.300 kr
5:a 900 kr
6:a 700 kr
7:a 600 kr
8:a 500 kr

Bonuspoäng Norrlands Stora pris

Bilaga 2

Tabell över de bonuspoäng som delas ut avseende resultat.
(Sundsvall, 1996-03-17, 2006-04-29).

Antal anmälda spelare/par i respektive kategori
3-4

5-8

9-12

13-16

17-24

25-32

>32

1:a

3

6

8

11

14

18

22

2:a

1

3

5

8

11

14

18

Semi

0

1

2

4

7

10

13

Kv

0

0

0

1

3

5

8

8:d

0

0

0

0

0

2

4

16:d

0

0

0

0

0

0

2

Bilaga 3

Antal priser

Tabell över minimikrav vad avser priser som skall delas ut i seniorklasserna:
(Härnösand, 2010-03-20)

Antal deltagare

=4

5-8

9-16

≥ 17

HS
DS
HD
DD
MD

1-2
1-2
1
1
1

2
2
2
2
2

4
4
2
2
2

4
4
4
4
4
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