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Vejledning for Holdturneringsdommer i holdturneringen for Badminton Danmark
1. Holdturneringsdommerens opgaver:
Med basis i "Spilleregler for Badminton", " Vejledning for tekniske officials" og "Reglement/Turneringsregler for
Holdmesterskaber” skal Holdturneringsdommeren for Badminton Danmark påse, at holdmatchen afvikles
korrekt og i en sportslig god atmosfære. Holdturneringsdommeren møder på spillestedet 1/2 time før
holdmatchens starttidspunkt, samler begge holds spillere (evt. hold for hold), trænere/holdledere, senest 15
minutter før matchstart, orienterer dem om Holdturneringsdommerens opgaver og kompetencer, samt
orienterer dem om enkelte væsentlige regler - eksempelvis Holdturneringsdommerens opgaver, når der opstår
en skade. Det er vigtigt, at Holdturneringsdommeren påpeger, at Holdturneringsdommeren under matchens
afvikling har kompetence til at skride ind over for alle brud på spillereglerne, herunder brud på spillereglernes §
16 (fortsat spil, dårlig opførsel). Holdturneringsdommeren kan beslutte, om bruddet er så groft, at
spillereglernes § 16.7 (advarsler/fejl) skal tages i anvendelse.
2. Holdturneringsdommeren skal inden holdmatchens start sikre sig, at
- holdmatchskemaet er udfærdiget i henhold til gældende reglement,
- nethøjden er korrekt, og få denne rettet, hvis den er ukorrekt,
- tælleudstyret er i orden,
- tællerne er til stede (instruere disse, hvis der er behov herfor),
- der ingen forhindringer er på/over/ved banerne. Hvis muligt få fjernet disse, og meddele holdlederne,
hvilke forhindringer, der er "LET" henholdsvis "FEJL".
3. Holdturneringsdommeren skal under holdturneringsmatchen
- bevæge sig rundt i hallen, så spillerne opfatter, at han/hun følger med,
- besvare henvendelser fra spillere/holdledere og fortolke eller forklare reglerne,
- skride ind over for eventuelle brud på spillereglerne, og
- sikre sig, at der til alle tider er god adgang til nye bolde, så kampene kan afvikles uden unødige
forsinkelser.
4. Holdturneringsdommeren kan under holdturneringsmatchen
- I tilfælde, hvor Holdturneringsdommeren iagttager kendelser, som han/hun ikke er enig i, foretage
overruling.
- I tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt, stoppe en kamp midlertidigt. Når de øvrige igangværende
kampe i matchen er færdigspillet, sætter Holdturneringsdommeren sig på dommerstigen og dømmer
den stoppede kamp til den er færdigspillet (kampen genoptages ved den pointstilling, der var, da
Holdturneringsdommeren stoppede den). Først herefter sættes de næste kampe i holdmatchen i
gang.
5. Holdturneringsdommeren skal efter holdmatchens afslutning sikre sig, at
- have gjort tilstrækkelige notater af hændelser m.m. (helst under holdkampen), så den elektroniske
matchjournal kan udfyldes senere,
- udfylde den elektroniske matchjournal på http://www.badminton.dk/cms/?&pageid=2287 samme dag,
dog senest 24 timer efter ”slut af holdmatch”,

-

udfylde den elektroniske advarselsblanket på http://www.badminton.dk/cms/?&pageid=2287 - hvis
advarsel er givet, samme dag, dog senest 24 timer efter ”slut af holdmatch”.

6. Holdturneringsdommerens uddannelse
Holdturneringsdommerens uddannelsesniveau er minimum: Dommer.
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