Hälsinglands Badmintonförbund
Rekommendationer och skallkrav, tävlingsarrangör Hälsingland
1. Nationella tävlingar
Allmänt
I inbjudan/annons till tävlingen skall alltid anges sista anmälningsdatum för dels Onlineanmälan
och dels för manuell anmälan (om detta accepteras).
I inbjudan skall också tydligt framgå vilken rankingvecka som är seedningsgrundande samt när
tävlingen lottas och publiceras. Sista dag för protesträtt bör också anges!
Se i övrigt tävlingsbestämmelserna G 7.7!
Det hör till god ordning att alltid bekräfta/återkoppla till den anmälande föreningen vid manuella
anmälningar då detta accepteras.
Beakta också eventuellt regelverk om tävlingsarrangemanget är ett NSP-arrangemang.
Seedning
Seedning skall göras av arrangören utifrån Sverigerankingen som publiceras torsdag två veckor
innan tävlingen arrangeras. Om referee har utsetts till tävlingen skall denne kontrollera och
godkänna seedningen.
Lottning
Lottningsprogrammet Tournament Planner (TP) skall användas. Lottningen skall offentliggöras
senast 8 dagar innan tävlingens första speldag och lottningen skall utöver publicering på TPsidan offentliggöras på föreningens hemsida. Efter att lottning har offentliggjorts har deltagande
förening 3 dagars protesträtt.
Inkommer inga klagomål inom denna tid fastställs lottningen.
Wo som kommer arrangören till kännedom skall löpande publiceras genom Tournament Planner
och/ gärna även på arrangörens hemsida.
Tidsättning
Tidsätt inte tävlingen samtidigt som den lottas. Planera detta som en separat aktivitet.
Räkna igenom mycket noggrant hur många spelare en hall klarar som max under en dag.
Tävling skall starta tidigast kl. 09.00 lördag och tidigast kl. 09.00 söndag.
Beakta även sista starttid enligt tävlingsbestämmelserna (G 7.5) som är 20.00 på lördag kväll!
Spelomgång skall vara minst 25 min i seniorklass poolspel och minst 30 min i senior slutspel.
Spelomgång skall vara minst 25 min i dubbelkategorier fram till och med 8:del, därefter minst
30 min. Spelomgång skall vara minst 20 min i U11-U17 poolspel och minst 25 min i slutspel.
Söndagens finalspel bör genomgående läggas 30-40 minuter per matchomgång.
Beakta om spelomgång också ska omfatta prisutdelning, som alltid själ några minuter.
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I seniorklasserna bör singelomgångarna i poolspelet ligga med ca 1,5 - 2,5 timmars mellanrum.
I ungdomsklasserna bör singelomgångarna i poolspelet ligga med 1 - 1,5 timmars mellanrum.
För de yngsta, U11 och U13, max 1 - 1,5 h.
Ha hellre en liten längre paus efter poolspelet så spelarna hinner med att äta.
Använd funktionen Rest Time i Tournament Planner för att kontrollera detta!
Låt inte Tournament Planner med ”automatik” sköta tidsättning. Programmet ser inte ”nyanserna”.
Arrangemang
Under tävlingen ska deltagarna kontinuerligt informeras om tidigareläggningar och förseningar
av matcher för att kunna förbereda sig på bästa sätt.
Eventuellt uppkomna w.o. ska också anslås och delges spelarna så snart de kommer sekretariatet
till kännedom.
Priser och Prisutdelning
Priser bör utgöra minst 30 % av anmälningsavgiften.
I ungdomsklasserna pokaler alternativt medaljer.
I seniorklassen pengapriser. I seniorklasser ska det alltid delas ut pris till ettan och tvåan.
I ungdomsklasserna ska alltid tredjepris delas ut i singel till båda treorna.
I NSP-arrangemang finns stipulerat i NSP:s bestämmelser hur många priser som ska finnas i
vissa tävlingsklasser. I annat fall står arrangören fritt att utdela tredjepris i dubbelkategorier.

2. Ungdomsserietävlingar och andra lokala arrangemang i Hälsingland
Lottning och spelprogram
Lottningsprogrammet Tournament Planner skall användas för samtliga tävlingar fr o m
säsongen 2014/15.
Onlineanmälan skall erbjudas till samtliga tävlingar från och med säsongen 2015/16.
Krav på arrangör
Som arrangör av ett ungdomsseriearrangemang så har vi en uppgift och ett ansvar att
se till att spelare och ledare/föräldrar uppför sig på ett sportsligt och korrekt sätt.
Som arrangör skall vi inte tveka att säga till om vi upplever att någon inte följer uppförandekod för spelare respektive ledare.
Arrangör skall eftersträva att i största möjliga mån hålla nere den totala tävlingstiden
i respektive klass i tävlingen.
Arrangör skall följa de särskilda bestämmelser som Hälsinglands Badmintonförbund
tagit fram att gälla ungdomsseriearrangemang samt DM inom distriktet.
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