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Reglement for DM for seniorer 

Reglement for Danmarks Idrætsforbunds mesterskaber i badminton (DM) 

§ 1 Mesterskaberne afvikles efter Badminton Danmarks (BD’s) turneringsreglement i de forhold, som ikke er 
dækket af dette reglement. Mesterskaberne afvikles i alle kategorier. 

§ 2 Deltagerne skal være medlemmer af en under BD stående klub og være fyldt 17 år d. 1. januar i den 
sæson, hvor turneringen afvikles. Spillere, som er klassificeret som U17 Elitespillere på dagen for 
tilmeldingsfristen, kan dog også deltage. 
Spillere, der har repræsenteret et andet land end Danmark i internationale turneringer i BWF/BEC-regi 
de seneste to år forud for mesterskaberne, kan ikke deltage. 

Deltagelse er forbeholdt: 
1 Danske statsborgere. 
2 Statsløse, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft folkeregisteradresse i Danmark. 
3 Ikke-danske statsborgere, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft 

folkeregisteradresse i Danmark. 
 
Spillere som har været placeret i top-30 på verdensranglisten i den forudgående sæson (1. marts -28. 
februar) i en eller flere kategorier (samt deres makkere) 
 
Spillere som har deltaget i mindst 2 af sæsonens 4 ordinære danske GP-Circuit turneringer. For spillere 
optaget i Badminton Danmarks eliteprogram er deltagelse i mindst 1 af sæsonens 4 ordinære danske 
GP-Circuit turneringer tilstrækkelig. 
 
Spillere som ikke opfylder stk 4 kan få dispensation til at melde sig til, såfremt en af følgende årsager 
forårsager fravær ved 3 eller 4 af de GP-circuit turneringer. 

- Skader til spiller eller, for doublekategoriernes vedkommende, spillerens faste makker, som 
dokumenteres/sandsynliggøres i form af afbud/fravær til holdkampe eller internationale 
turneringer i ugerne omkring den pågældende GP-Circuit turnering, eller via lægeerklæring. 

- Udtagelse til internationale mesterskaber i Badminton Danmark regi som falder sammen med den 
pågældende GP-Circuit turnering. 

Der ikke kan gives dispensation for spillere, som efter turneringer hvor ovenstående situationer har 
forhindret deltagelse, fravælger deltagelse i en eller flere af de resterende turneringer og som direkte følge 
deraf ikke når op på at spille mindst 2 ordinære GP-circuit turneringer i sæsonen. 

Badminton Danmarks sportslige ledelse kan i helt særlige tilfælde dispensere fra kravene i stk 4 for spillere, 
hvor forbundets sportslige sektion er involveret i den pågældende spillers sæsonplanlægning 

l§ 3 For deltagelse i mesterskaberne betales et indskud, der fastsættes af BD’s Administration. 

§ 4 I hver kategori af singler/doubler kan højst deltage 20 spillere / 20 par. Tilmeldte spillere/par i den enkelte 
kategori optages i prioriteret rækkefølge som følger: 

• De 14 højest placerede tilmeldte spillere/par på BD’s rangliste ved tilmeldingsfristen. (I double 
rangeres parrene efter summen af spillernes ranglistepoint). Tilmeldte spillere/par, som ikke 
figurerer på BD’s rangliste ved tilmeldingsfristen, prioriteres i styrkeorden af den sportslige ledelse 
og optages i denne rækkefølge.  

• De 4 højest placerede spillere/par på den danske EGP-rangliste (I double tilfalder disse pladser hele 
konstellationer). 

• 2 wildcards, som kan uddeles af forbundets sportslige ledelse. 
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Spillere, der er omfattet af den kollektive landsholdsaftale, skal tilmelde sig i den/de kategori(er), som de 
pågældende spiller internationale turneringer i og i den doublekonstellation, som spilleren er udtaget til 
landsholdstræningen i. Den sportslige ledelse kan dispensere fra denne regel. 
 
De tilmeldte spillere/par, som ikke optages i henhold til ovennævnte, sættes på en prioriteret/rangeret 
venteliste, som prioriteres i henhold til BD’s rangliste. 

• Såfremt der i en eller flere kategorier er spillere/par i Top-4 på den danske EGP-rangliste, som ikke 
er tilmeldt, eller som i forvejen er optaget via deres placering på BD’s rangliste, går de 
overskydende pladser til spillerne/parrene på ventelisten i den/de respektive kategorier. 

• Såfremt den sportslige ledelse ikke gør brug af sine wildcards i én eller flere kategorier, går de 
overskydende pladser ligeledes til spillerne/parrene på ventelisten. 

• I kategorier, hvor den arrangerende klub ikke er repræsenteret, kan klubben ansøge om ét wildcard 
til den pågældende kategori af den sportslige ledelses 2 wildcards. Klubben kan tilsammen i alle 
kategorier tildeles max to wildcards.  

o I kategorier, hvor et sådant wildcard benyttes, overføres nederst rangerede spiller/par af 
dem, som er kvalificeret iht. deres placering på BD’s rangliste, til den øverste plads på 
ventelisten i den respektive kategori. 

I tilfælde af, at der er tilmeldt færre end 20 spillere/par i en kategori, inkl. eventuelle anvendte 

wildcards, kan den sportslige ledelse vælge at supplere kategorien op til maksimalt 20 spillere/par, 

selvom de pågældende spillere/par ikke opfylder kravet i § 2, stk. 5, vedrørende deltagelse i sæsonens 

ordinære danske EGP-turneringer. 

§ 5 Seedningen foretages af den sportslige ledelse med baggrund i spillernes/parrenes placering på den 

danske rangliste, på den internationale rangliste, samt ud fra en vurdering af spillernes øjeblikkelige 

styrke. 

Spillerne/parrene seedes fra 1-4 således: 

• nr. 1 placeres i toppen af programmet. 

• nr. 2 placeres i bunden af programmet. 

• nr. 3 og 4 placeres ved fri lodtrækning i de to ledige fjerdedele i programmet. Seedede spillere 

træder ind i kvartfinalerne, se herunder. 

Oversiddere placeres efter følgende skema: 
 

Antal 
deltager
e 

Antal 
seeded
e 
spillere 

Seedede 
spilleres 
placering 
1   2       3/4     

Antal 
Over- 
sidder
e 

Placering af oversiddere: 
 
Øverste halvdel                  Nederste halvdel 

8 2 1 1   8 -  0   
9 2 1 1   16 -  7 2,4,6,8 11,13,15 
10 2 1 1   16 -  6 2,4,6 11,13,15 
11 2 1 1   16 -  5 2,4,6 11,15 
12 2 1 1   16 -  4 2,6 11,15 
13 2 1 1   32 -  19 2,3,4,6,8,10,11,12,14,16 17,21,22,23,25,27,29,30,31 
14 2 1 1   32 -  18 2,3,4,6,8,10,11,12,16 17,21,22,23,25,27,29,30,31 
15 2 1 1   32 -  17 2,3,4,6,8,10,11,12,16 17,21,22,23,25,29,30,31 
16 4 1 1   32 9,24  16 2,3,4,8,10,11,12,16 17,21,22,23,25,29,30,31 
17 4 1 1   32 9,24  15 2,3,4,8,10,11,12,16 21,22,23,25,29,30,31 
18 4 1 1   32 9,24  14 2,3,4,8,10,11,12 21,22,23,25,29,30,31 
19 4 1 1   32 9,24  13 2,3,4,8,10,11,12 21,22,23,29,30,31 
20 4 1 1   32 9,24  12 2,3,4,10,11,12 21,22,23,29,30,31 

 

§ 6 Efter placering af de seedede spillere foretages fri lodtrækning mellem de resterende spillere. 
• Hvis to eller flere seedede spillere i en kategori melder afbud, efter lodtrækningen er foretaget, kan 

der foretages en ny lodtrækning blandt de seedede spillere/par. 
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• Ved særlige kommercielle forhold, der bl.a. i forhold til TV-produktet skønnes af en sådan 
betydning, at det retfærdiggør en ny lodtrækning, kan der foretages en ny lodtrækning blandt de 
seedede spillere/par, hvis blot én af de seedede spillere melder afbud i en kategori. 

 
§ 7 Ved afbud 

• Ved afbud i singlerækkerne sættes spillere fra den prioriterede venteliste i rækkefølge ind i 
turneringen. Hvis der er afbud fra en seedet spiller, indtræder spiller nr. 5 i den prioriterede 
rækkefølge, jf. § 4, ind på den seedede spillers plads i lodtrækningen, og spilleren fra den 
prioriterede venteliste sættes ind på den pågældende spillers oprindelige plads i lodtrækningen. 

• Ved afbud i doublerækkerne fra hele par sættes par fra den prioriterede venteliste i rækkefølge 
ind i turneringen. Hvis der er afbud fra et seedet par, indtræder par nr. 5 i den prioriterede 
rækkefølge, jf. § 4, ind på det seedede pars plads i lodtrækningen, og parret fra den prioriterede 
venteliste sættes ind på den pågældende pars oprindelige plads i lodtrækningen. 

• Ved afbud i doublerækkerne fra enkeltspillere kan der sættes reserver ind på afbudspladserne, 
såfremt det nydannede par er kvalificeret til at deltage i henhold til BD’s rangliste pr. 1. januar. I 
modsat fald tildeles pladsen det øverste par på ventelisten. 

§ 8 Vinderne modtager DIF’s mesterskabsplakette, diplom samt vandrepokal. 
BD udsætter 2. præmie i samtlige rækker. 

 
§ 9 Alle kampe skal ledes af autoriserede dommere i henhold til planche.  

 Ved mesterskaberne dømmes efter 1,15 meter servereglen, jf. § 9.1.6 i BD’s spilleregler. 

 Indledende kampe: 1 dommer, 1 servedommer, min. 4 linjedommere. 

 Semi- og finaler: 1 dommer, 1 servedommer, 10 linjedommere. X-Y = kreds- og forbundsdommere. 
Z = aspiranter samt interesserede over 16 år med kendskab til badminton. 

 
 

 Indledende kampe og kvartfinaler: Semi- og finaler: 

 
                          

                                                                                                      
 

 

     
 

  
 

 
 

 

 
                                                                                                     

 
  

 
§ 10 I semifinaler og finaler skal spillere i double bære samme farvet spilledragt. 

• I semifinaler og finaler skal spiller(e) bære forskellig farvet spilledragt end modstander(e) Det vil 
være højest seedede/rangerende spiller(e), der vælger spilledragt først, umiddelbart efter 
kvalificering til semi- eller finaler 

• I semifinaler og finaler skal spiller(e) bære påtrykt navn bag på trøjen. Navnet skal være i henhold 
til navnet eller en del af navnet, som det er trykt i spilleprogrammet. 
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§ 11 Alle spillere, som optræder i semifinaler og finaler, skal stille sig til rådighed for Tv-interview og 
pressemøde umiddelbart efter en match, uanset udfaldet af kampen. 

§ 12 BD’s Eventansvarlige i BD’s Hovedbestyrelse træffer beslutning om ændring af dette reglement. 
 

BD’s Hovedbestyrelse bemyndiger hermed BD’s Administration til at administrere dette 
reglement. Dette reglement er sidst ændret den 1.juli 2020. 

 

mailto:info@badminton.dk

