Reglement for spilletilladelse og klubskifte
Individuelle turneringer
§1
Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub og tilmeldes igennem klubben.
Holdturneringer
§2
Klubskifte og opnåelse af spilletilladelse
1. En spiller må spille for flere klubber i samme sæson, men kun for én klub i hhv. ungdoms-, seniorog veteranholdturneringen. En spiller i kategori A (se nedenfor) skal søge spilletilladelse, selvom
spilleren kun flytter klub for deltagelse i en aldersklasse (ungdom, senior eller veteran).
2. En spilletilladelse gælder, indtil en spiller søger om spilletilladelse for en anden klub i en aldersklasse.
3. Ønsker en klub at benytte en spiller i holdturneringen, som ikke har spillet på klubbens hold i hhv.
ungdom, senior eller veteran efter den 31. december i den umiddelbart foregående sæson, og vedkommende spiller har repræsenteret en anden klub i DH-turneringen eller kredsens holdturnering
(ungdom, senior eller veteran) efter den 31. december i den umiddelbart foregående sæson, skal
den nye klub søge spilletilladelse for spillere nævnt under kategori A (jf. stk. 4).
4. Spilleren er omfattet af reglerne ud fra det højeste niveau, spilleren har spillet på den umiddelbart
foregående sæson:
Kategori A
Spillere som efter den 31. december i den
umiddelbart foregående sæson har spillet i Badmintonligaen til og med Danmarksserien

Spilleren skal senest 1. juni have oprettet et klubskifte på www.Badmintonplayer.dk.
Den afgivende og den nye klub har herefter 10
dage til at godkende klubskiftet. Godkendelsen
sker ligeledes via BadmintonPlayer.
Den afgivende klubs godkendelse af klubskiftet
godtgør, at forholdet mellem spilleren og klubben
er i orden, hvorved forstås at spilleren ikke står i
restance til klubben i forhold til almindelige klubmæssige opkrævninger.

Kategori B
Øvrige spillere.

Spilleren skal oprette et klubskifte på www.Badmintonplayer.dk. Den afgivende og den nye klub
har herefter 10 dage til at godkende klubskiftet.
Godkendelsen sker ligeledes via BadmintonPlayer.
Den afgivende klubs godkendelse af klubskiftet
godtgør, at forholdet mellem spilleren og klubben
er i orden, hvorved forstås at spilleren ikke står i restance til klubben i forhold til almindelige klubmæssige opkrævninger.

Repræsentation for mere end én klub i holdturneringen i én aldersklasse efter meddelt klubskifte
§3
Dersom en spiller i sæsonen har deltaget i én match i holdturneringen (DH-turneringen eller kredsens
ungdoms-, senior- eller veteranholdturnering), kan den pågældende spiller ikke uden karantæne spille
holdmatcher for en anden klub i samme aldersklasse i samme sæson. Spilleren kan ej heller deltage i
holdmatcher for en anden klub uden karantæne, såfremt spilleren har undladt at melde klubskifte (jf.
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dog § 4). En spiller kan dog maksimalt foretage ét klubskifte i sæsonen efter at vedkommende har deltaget i holdturneringen uanset hvilke klubber spilleren har repræsenteret (gælder dog ikke ved dispensationer jf. § 4).
Karantæneperioden fremgår af § 5 stk. 1.
§4

Dispensationsregler
1.
Der kan opnås dispensation for § 2 ved geografisk flytning under følgende betingelser:
a. For spillere, der har spillet på et hold i DH-turneringen eller ned til og med kredsens serie 1, såfremt afstanden mellem spillerens nye folkeregisteradresse og klubbens normale træningsadresse øges og er mere end 50 km (målt efter adresseafstand på Krak). Der kan alene opnås
dispensation for flytning til en klub, hvis træningssted er beliggende tættere på spillerens nye
folkeregisteradresse end den hidtidige klubs træningsadresse.
b. For spillere, der har spillet på et ungdomshold eller på et hold i kredsens serie 2 eller herunder,
kan der dispenseres ved geografisk flytning til ny folkeregisteradresse uanset afstand. Der kan
alene opnås dispensation for flytning til en klub, hvis træningssted er beliggende tættere på
spillerens nye folkeregisteradresse end den hidtidige klubs træningsadresse.
2.
Der kan i særlige tilfælde dispenseres i forhold til de fastsatte klubskiftedatoer, såfremt skriftlig anmodning fremsendes til Badminton Danmark eller kredsen, jf. stk. 4.
3.
En spiller kan uanset dispensation ikke deltage på to forskellige hold i samme pulje i samme
sæson.
4.
Badminton Danmark dispenserer for kategori A spillere (jf. § 2, stk. 4), og kredsene dispenserer
for øvrige spillere. Når al materiale er Badminton Danmarks sekretariat i hænde, er
behandlingstiden på dispensationsansøgninger almindeligvis 14 dage.

§5

Karantæneregler
1. Spillere, der ikke har deltaget i holdturneringen i den pågældende sæson, og hvis klubskifte ikke
rettidigt er oprettet (jf. § 2), kan opnå spilletilladelse ved efterfølgende oprettelse af klubskifte på
BadmintonPlayer.
I sådanne tilfælde idømmes spilleren en karantæne ud fra følgende regler:
Spillere som i den umiddelbart foregående sæKarantæne i runde 1-3 ved for sen oprettelse af
son har spillet i Badmintonligaen – Danmarksse- klubskifte. Karantæne i de førstkommende 3
rien (DH-turneringen):
spillerunder, såfremt spilleren har repræsenteret
en anden klub i indeværende sæson jf. § 3.
Øvrige spillere.

2.

3.

§6

Karantæne i den førstkommende spillerunde, såfremt spilleren har repræsenteret en anden klub i
indeværende sæson jf. § 3.

Karantænen er gældende fra det tidspunkt, hvor begge klubber har godkendt klubskiftet oprettet
af spilleren. Ingen spiller må benyttes i holdturneringen, før en eventuel karantæne er udstået. En
evt. karantæne vil fremgå af klubskiftet på BadmintonPlayer, når det er godkendt af Badminton
Danmark eller kredsen.
Såfremt vedkommende spiller ville kunne have opnået dispensation på grund af geografisk flytning i henhold til § 4, stk. 1, hvis en ansøgning herom var indsendt, kan der meddeles dispensation også for de allerede spillede matcher. I disse tilfælde idømmes klubben en bøde (se gebyroversigten).

Frist for spilletilladelse Ingen spiller kan opnå spilletilladelse, hvis anmodning herom modtages senere
end 31. januar i den igangværende sæson.
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