HÄLSINGLANDS BADMINTONFÖRBUND
Regelverk avseende ungdomsserie Hälsingland.
Inbjudan:

Vs 13 2019-07

Arrangör ansvarar för att HBF:s tävlingsansvarige har tillgång till inbjudan.
Inbjudan skall publiceras på HBF:s hemsida minst tre veckor före tävlingsdag.
Inbjudan kan med fördel också skickas till våra närmaste grannklubbar
i närliggande distrikt, t ex Västernorrland, Gästrikland och Dalarna.

Klassindelning: Följande klasser skall omfattas av ungdomsserien i Hälsingland 2019/20.
Klass A-B:
Klass C:
Klass D:
Klass E:
Klass F:

f 2002 – 2006
f 2005 - 2007
f 2006 - 2008
f 2007 - 2009
f 2010 eller senare

Anmälan kan alltid ske till en högre klass.
I E- och F-klass är det krav på att åldersgräns hålls!
För personer med funktionsnedsättning gäller ovanstående födelseår - 2 år.

Tävlingsavgift: Fastställd till 50 kr/spelare eller par.

Anmälan/TP:

Tävlingen skall administreras genom Badminton Swedens tävlingsprogram
Tournament Software. Onlineanmälan skall användas av arrangören!
Tävlingsnamnet skall vara enligt syntax: Ungdomsserien Ort yyyymmdd
Tid mellan sista anmälningsdagen och lottningen skall vara minst 3 dagar,
så att anmälande förening har möjlighet att kontrollera gjorda anmälningar.
När anmälan är stängd och arrangören lagt in alla spelare så skall TP-filen
mailas till distriktets tävlingsledare (DTL).

Lottning:

Maximalt två klasser får slås ihop om det är för få anmälda spelare i klassen.
Detta gäller inte den yngsta klassen som alltid skall spelas som en egen klass.

Seedning:

I ungdomsserien skall ingen seedning göras.

Speltid:

Tävling får inte börja före klockan 09.00 på morgonen. Undantaget om det
bara finns tillgång till 4 banor. Då får A- och B-klass starta kl. 08.30.
Den totala speltiden i klasserna E och F får inte vara längre än 6 h.
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HÄLSINGLANDS BADMINTONFÖRBUND
Tävlingsform:

Varje ungdomsserietävling som spelas omfattar endast en spelkategori.
Singel plus-2-pool, Dubbel plus-2-pool

Spelregler:

3 set till 15 i klasserna E och F. Paus vid 7. Övriga klasser spelar 3 set 21.
Om arrangör endast har 4 banor och totalt mer än 60 deltagare, så kan denne
bestämma att samtliga klasser spelar till 15.
Vid spel till 15 skall, precis som vid spel till 21, setet vinnas av den sida som
först uppnår två poängs ledning i setet. Dock aldrig längre än till 19 lika.
Därefter vinner den sida som vinner den 20:e poängen i setet.

Bana:

I klasserna E och F utgörs baslinjen av den inre dubbellinjen.
Förtydligande: Klasserna E och F spelar alltså följaktligen med en kortare bana
än vad som normalt är gängse.

Bollar:

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

Uppflyttning:

I klass B-E gäller följande regel för uppflyttning till en högre klass:
Upp till 12 deltagare i klassen gäller att finalisterna flyttas upp en klass till
kommande tävling.
Vid fler än 12 deltagare i klassen gäller att även semifinalisterna flyttas upp
en klass till kommande tävling.
I klass F behöver spelarna inte flytta upp. Bedömning får då ske från den
förening som anmäler spelaren.
Uppflyttning behöver inte ske om det är årets sista tävling och uppflyttning
behöver inte heller ske om finalist endast spelat två matcher på vägen fram.

Coaching:

Ungdomsserien i Hälsingland är främst en rekryteringstävling och en träningstävling med syfte att dels lyfta in nya barn- och ungdomar i tävlingsverksamhet
och dels ge redan tävlingsetablerade barn- och ungdomar möjlighet att spela
träningsmatcher på ”hemmaplan”. Ett viktigt syfte är också att de ska få umgås
socialt och ha roligt tillsammans.
Därför använder vi oss inte av begreppet coaching på ungdomsserien och vi
tillåter ledare eller föräldrar att stötta sina barn och ge feedback på deras spel.
Såväl under match (naturligtvis inte när bollen är i spel), som vid delpauserna i
seten och i pauserna mellan seten. Detta gäller samtliga klasser.

Priser:

Utlottningspriser skall finnas till samtliga anmälda spelare som kommer till
spel. Alla spelare som deltar i samtliga fem ungdomsserietävlingar under
säsongen 2018/19 kommer att få en pokal av Hälsinglands Badmintonförbund.

Efter tävling:

När tävlingen är avslutad, skall arrangören maila tävlingsfilen (TP-filen) till
distriktets tävlingsledare (DTL) inom 3 dagar.
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