
 

 

BWF Statutes, Section 2.2.4 

 

ETISKE REGLER: SPILLERE 

Gældende pr. 28/02/2022. Version 2.0 

 
1. FORMÅL 

  
 1.1 At sikre og opretholde fair og ordentlig administration og gennemførelse af BWF-godkendte turneringer, og 

at beskytte spillernes rettigheder samt BWF´s, sponsorernes og publikums respektive rettigheder; 

 1.2 At opretholde BWF’s gode navn og badmintonsportens integritet. 

 

2. ANVENDELIGHED 

 

 2.1 De Etiske regler er gældende for alle spillere, der deltager i BWF-godkendte turneringer. 

 2.2 Spillere, der indtræder i eller deltager i en BWF-godkendt turnering, skal acceptere disse Etiske regler, de 

juridiske procedurer, ”Badminton Code of Ethics”, ”(Parabadminton) General Competition Regulations”  og 

Spilleregler for badminton, og vil dermed være bundet af disse. 

 
3. SPECIFIKKE FORORDNINGER FOR OPFØRSEL FOR SPILLERE 

 
 Spillere skal følge de specifikke forordninger som skitseret i nærværende Etiske regler: 

 
 3.1 Tilmeldinger til turneringer 

  Tilmeldinger til og afbud fra BWF-godkendte turneringer kræver en fair tilgang for at beskytte alle spillere 

mod muligheden for manipulation for at give en enkelt spiller mulig fordel ved at optjene points til 

verdensranglisten. Spillere, der indtræder i turneringer, skal følge et sæt regler, som inkluderer følgende:

  

  3.1.1 Spillere må ikke uden tegn på eller bevis for ægte skade, sygdom, dødsfald eller anden 
nødsituation trække sig fra hverken kvalifikations- eller hovedturneringen efter 
offentliggørelse af lodtrækningen. 

 
  3.1.2 Efter at have tilmeldt sig og blevet godkendt til enten kvalifikations- eller hovedturneringen 

i en BWF-godkendt turnering, må en spiller ikke spille i en anden BWF-godkendt 
badmintonturnering i samme periode, som den turnering afholdes, hvor spilleren 
oprindeligt var tilmeldt, med mindre spilleren udtrykkeligt har fået tilladelse til dette i 
henhold til reglerne. 

 
  3.1.3 Ikke at melde afbud til en fremtidig turnering pga. skade eller sygdom, og så spille i en 

hvilken som helst anden badmintonturnering i perioden mellem datoen for meddelelse om 
skade/sygdom og den nævnte turnering, som spilleren har meldt afbud til. 

 
  3.1.4 Ikke at lave rejseplaner, som forhindrer spilleren i at deltage i programsatte kampe, eller er 

i vejen for spillerens forpligtelse til at gennemføre anti-dopingtests, at opfylde 
medieforpligtelser, at opfylde sponsorforpligtelser eller at møde op ved prisceremonier. 

 

 3.2 At være en rollemodel på banen 

 
Spillere er i konkurrencernes centrum, og deres opførsel på banen ses af andre spillere, publikum i hallen 
og TV-seere, som potentielt kan være hundreder af millioner mennesker. At agere professionelt og være en 
god rollemodel forventes af alle spillere i internationale konkurrencer.  

 
  Spillere er ansvarlige for deres fremtræden, adfærd, opførsel og præstation på banen inkl. følgende: 
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  3.2.1 Ikke at komme for sent til en kamp, og derved blive diskvalificeret. 
 
  3.2.2 At opføre sig på en ærefuld og sportslig måde under en hvilken som helst kamp, eller på et 

hvilket som helst tidspunkt, mens spilleren befinder sig på et BWF-godkendt 
turneringsområde. 

 
  3.2.3 At opfylde goodwillformaliteterne før, under og efter en hvilken som helst kamp, herunder 

at takke tekniske officials og at give hånd til modstandere. Spillere skal takke deres 
modstandere og dommer, før de forlader spilleområdet for at fejre med deres træner eller 
publikum. 

 
  3.2.4 At møde op til kamp på en passende måde i rent og acceptabelt badmintontøj. 
 
  3.2.5 At overholde enhver turnerings tilmeldingsbetingelser mht. regler for påklædning og 

reklamer (”General Competition Regulations, 20 – 24”). 
 
  3.2.6 At fuldføre en kamp, der er i gang, medmindre han/hun rimeligvis ikke er i stand til det. 
    

   Når en spiller går på banen for at spille en kamp, skal spilleren være rimeligt overbevist om at være 
sund og rask nok til at spille hele kampen. Mulighederne for at trække sig er kun tiltænkt ægte 
skader, sygdom eller nødsituationer. 

 
   Et åbenlyst misbrug af valget at trække sig (f.eks., hvor spilleren allerede var skadet og ikke skulle 

have spillet kampen) vil blive anset for et regelbrud. 
 

 3.2.7 At respektere tekniske officials og ikke at forsøge at påvirke en teknisk officials afgørelse 
på nogen måde med arm, hånd, ketsjerbevægelser eller verbalt. 

 
 3.2.8 Ikke at søge coaching under spillet, undtagen når det er tilladt iht. reglerne. 

Kommunikation af enhver slags, hørbar eller synlig, mellem en spiller og en træner kan 
blive fortolket som coaching. 

 
 3.2.9 Ikke at bruge ord, der er alment kendt og forstået på et hvilket som helst sprog som banden eller 

uanstændigheder, og ytret så højt og tydeligt, at det kan høres af dommeren eller tilskuere. 
 

 3.2.10 Ikke at gøre tegn eller fagter med hænderne og/eller ketsjer eller bold, som almindeligvis har en 
uanstændig eller anstødelig betydning. 

 
  3.2.11 Ikke med fuldt overlæg at slå farefuldt eller hensynsløst til en bold inden for eller ud af banen, slå til 

en bold med skødesløs ligegyldighed for konsekvenserne, eller bevidst beskadige en bold. 
 
  3.2.12 Ikke bevidst at pille ved bolden for at påvirke dens flugt eller fart. 
 
  3.2.13 Ikke med overlæg og voldeligt at ødelægge eller beskadige ketsjere eller andet udstyr, eller med 

overlæg og voldeligt at slå til nettet, banen, dommerstolen eller andet inventar under en kamp. 
 
  3.2.14 At undlade inden for turneringens område eller i medierne at komme med udtalelser, der er grove, 

fornærmende, personlige af natur, antyder partiskhed eller stiller spørgsmål ved andres integritet. 

 
  3.2.15 Ikke at udøve fysisk overgreb på andre deltagere. Selv berøring af disse personer uden tilladelse 

kan blive opfattet som fysisk overgreb. 
 

 
 3.3 Medier, sponsorering og ceremonier 

Aktiviteter relateret til medier, sponsorering og ceremonier er en vigtig del af turneringen og en mulighed 
for spillerne til at promoverere sig selv og de øvrige vindere. Sådanne medie-, sponsorerings- og 
ceremoniaktiviteter er også muligheder for værter og sponsorer for at blive anerkendt og genkendt. 
Spillere har forpligtelser ifm. disse aktiviteter og skal følge forskrifterne indeholdt i ”Player Commitment 
Regulations” (BWF Statutes, Section 5.3.6). 

 

 3.4 Uddannelsesaktiviteter 

 

Spilleruddannelse er en vigtig del af at være en professionel atlet. Spillere har forpligtelser ifm. sådanne 
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uddannelsesaktiviteter og skal følge forskrifterne indeholdt i ”Player Commitment Regulations” (BWF 
Statutes, Section 5.3.6). 

 

 3.5 Anden opførsel i modstrid med sportens integritet 

 
  3.5.1 Spillere har en forpligtelse til ikke at udvise opførsel i modstrid med badmintonsportens 

integritet. 
 
  3.5.2 Hvis en spiller er dømt i et hvilket som helst land for alvorlig overtrædelse af 

straffeloven, hvor straffen indebærer mulig fængsling, kan spilleren i kraft af en sådan 
dom kunne anses for at have opført sig i modstrid med badmintonsportens integritet. 

 
  3.5.3 Endvidere, hvis en spiller på noget som helst tidspunkt har opført sig på en måde, der 

alvorligt er skadende for sportens ry, kan denne spiller i kraft af sådan adfærd blive 
anset for at have opført sig i modstrid med badmintonsportens integritet. 

 
 

4. RETSLIGE PROCEDURER 
 
 4.1 Potentielle overtrædelser af nærværende Etiske regler skal efterforskes og afgøres efter de 

principper og procedurer, som er beskrevet i ”BWF Judicial Procedures”. 

 


