Alternative spilleregler for badminton – pointsystemer og serv
Gældende pr. 01/06/2018
Bemærk venligst, at for hver af de alternative spilleregler gælder alle de almindelige spilleregler, undtaget hvis
de specifikt er nævnt nedenstående.
Alternative pointsystemer
Det er tilladt efter forudgående aftale at spille enten:
1.
2.
3.

ét sæt til 21 points eller
bedst af 3 sæt til 15 points eller
bedst af 5 sæt til 11 points

Hvis der spilles efter ovenstående punkt 1., gælder følgende ændringer til spillereglerne:
§8

Skift af side
1. I en ét-sæts kamp skal spillerne skifte side, når en side først når 11 points.

Hvis der spilles efter ovenstående punkt 2., gælder følgende ændringer til spillereglerne:
§7
Pointtællingen
1. En kamp spilles bedst af tre sæt.
2. Et sæt vindes af den side, der først scorer 15 points, bortset fra de i §§ 7.4 og 7.5 omtalte tilfælde.
4. Hvis stillingen bliver á 14, vindes sættet af den side, som først opnår en føring på to points.
5. Hvis stillingen bliver á 20, vindes sættet af den side, som først opnår 21 points.
§8
Skift af side
1.
3. i tredje sæt, når en side først når otte points.
§16

Fortsat spil, dårlig opførsel, straffe
2. Ophold
1. ikke over 60 sekunder i hvert sæt, når den førende side når otte points.

Hvis der spilles efter ovenstående punkt 3., gælder følgende ændringer til spillereglerne:
§7
Pointtællingen
1. En kamp spilles bedst af fem sæt.
2. Et sæt vindes af den side, der først scorer 11 points.
§8

Skift af side
1.
1. efter afslutningen af andet sæt;
2. efter afslutningen af tredje sæt, hvis der skal være et fjerde sæt; og
3. efter afslutningen af fjerde sæt, hvis der skal være et femte sæt; og
4. i femte sæt, når en side først når seks point.

§16

Fortsat spil, dårlig opførsel, straffe
2. Ophold
1. ikke over 60 sekunder, men kun i femte sæt, når den førende side når seks points og
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2.

§9

ikke over 120 sekunder mellem første og andet sæt, mellem andet og tredje sæt, mellem
tredje og fjerde sæt samt mellem fjerde og femte sæt skal være tilladt i kampene.

Alternative serveregler
1.
6.
a) Hele bolden skal være under serverens talje, i det øjeblik serverens ketsjer rammer bolden.
Taljen defineres som en tænkt linje rundt om kroppen på højde med det laveste punkt på
serverens nederste ribben.
b) Serverens ketsjerskaft og ketsjerhoved skal på det tidspunkt, hvor bolden rammes, pege i
nedadgående retning.
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