Reglement for Grand Prix Circuit
§1

Gyldighed
Nærværende reglement er gældende for alle turneringer i den danske GP. I forhold hvor nedennævnte
regler ikke er dækkende, afvikles turneringerne efter BD’s turneringsreglement.

§2

Turneringer, GP-Finale og DM
Der afvikles i alt fire Elite Grand Prix turneringer (EGP) og to Mesterrække Grand Prix turneringer (MGP).
Alle 6 turneringer tæller til GP Circuit-ranglisten, hvorfra de 8 bedst placerede i hver kategori efter de
seks turneringer er automatisk kvalificeret til GP-finalen.
Derudover er de 4 bedst placerede danske spillere/par i hver kategori på tidspunktet for tilmeldingen til
DM, automatisk kvalificeret til mesterskabet i de pågældende kategorier.
Alle kampe i turneringen tæller desuden til den danske rangliste på lige fod med øvrige turneringer.
Placeringen på GP Circuit-ranglisten afgøres efter følgende parametre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flest opnåede points, jfr. skalaen i § 9
Bedste placering i en EGP-turnering i indeværende sæson.
Næstbedste placering i en EGP-turnering i indeværende sæson.
3. bedste placering i en EGP-turnering i indeværende sæson.
4. bedste placering i en EGP-turnering i indeværende sæson.
Bedste placering på den danske rangliste.

Terminerne for både de seks GP-turneringer og GP-finalen fastsættes årligt i samarbejde mellem BD’s
Elitesektion og Sæsonplanlægningsudvalget. Det tilstræbes at der ikke ligger to turneringer i samme
måned. De arrangerende klubber kan ikke afvikle andre rækker i samme weekend parallelt med en
GPC-turnering.
§3

Kategorier og deltagere
Turneringerne afvikles i alle 5 kategorier.
Deltagerantallet i hovedturneringen er max 16 pr. kategori, som er fordelt som følger:
• Herresingle: De 12 spillere med højest antal points på den danske HS-rangliste, samt 4 fra
kvalifikationen.
• Damesingle: De 12 spillere med højest antal points på den danske DS-rangliste, samt 4 fra
kvalifikationen.
• Herredouble: De 14 par med højest antal points på den danske HD-rangliste, samt 2 fra kvalifikationen.
• Damedouble: De 14 par med højest antal points på den danske DD-rangliste, samt 2 fra kvalifikationen.
• Mixdouble: De 14 par med højest antal points på den danske MIX-rangliste, samt 2 fra kvalifikationen.
Deltagerantallet i kvalifikationen er som følger:
• Herresingle: Max 32 deltagere i op til 4 grupper af max 8 spillere, hvoraf vinderen af hver gruppe
kvalificerer sig til hovedturneringen.
• Damesingle: Max 16 deltagere op til 4 grupper af max 4 spillere, hvoraf vinderen af hver gruppe
kvalificerer sig til hovedturneringen.
• Herredouble: Max 8 deltagere op til 2 grupper, hvoraf vinderen af hver gruppe kvalificerer sig til
hovedturneringen.
• Damedouble: Max 8 deltagere op til 2 grupper, hvoraf vinderen af hver gruppe kvalificerer sig til
hovedturneringen.
• Mixdouble: Max 8 deltagere op til 2 grupper, hvoraf vinderen af hver gruppe kvalificerer sig til
hovedturneringen.
BD’s Elitesektion og den arrangerende klub råder i kvalifikationen over 2 wildcards hver i hver kategori. Der
kan kun tildeles wildcards til spillere som har tilmeldt sig turneringen inden tilmeldingsfristen. BD skal
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senest ved tilmeldingsfristens udløb have oplyst den arrangerende klub om, hvorvidt og i givet fald til hvem
de tildelte wildcards er benyttet.
De resterende pladser i kvalifikationen (herunder ikke benyttede wildcards) tildeles efter de tilmeldte
spilleres/par pointtal på den danske rangliste i de respektive kategorier.
Tilmeldte spillere som ikke kommer ind i kvalifikationen, placeres på en reserveliste og indsættes i tilfælde
af afbud. Rækkefølgen af indsættelsen af spillere afgøres af spillernes/parrenes pointtal i de respektive
kategorier.
§4

Tilmelding og indskud
Alle spillere og par skal tilmeldes på Badmintonplayer.dk inden tilmeldingsfristen. Eftertilmelding er ikke
muligt. Jf. turneringsreglementet.
§

§5

Program, seedning og lodtrækning
Program, seedning og tidssætningudarbejdes af Badminton Danmarks K&E og sendes til arrangørklub
senest 4 dage efter tilmeldingsfristen. Der seedes 4 deltagere i hver kategori i hovedturneringen, samt 1 deltager pr. gruppe i hver kategori i
kvalifikationen. Deltagerne seedes i såvel hovedturneringen som kvalifikationen efter deres points på
den danske rangliste i den enkelte kategori på dagen for tilmeldingsfristen. I doublerækkerne er
parrenes points lig med summen af points for de to spillere i konstellationen.
Efter placering af de seedede spillere/par er der fri lodtrækning mellem de resterende spillere.

§6

Afbud og Reserver
I tilfælde af afbud i hovedturneringen efter at lodtrækningen er foretaget, overtages de ledige pladser af
de højest seedede spillere/par fra kvalifikationen i den rækkefølge, afbuddene modtages i de respektive
kategorier. Herefter overtages de pågældende spilleres/pars pladser i kvalifikationen af de højest
placerede spillere/par på reservelisten i den rækkefølge forfremmelserne sker de respektive kategorier.
I tilfælde af afbud i kvalifikationen efter at lodtrækningen er foretaget, overtages de ledige pladser i
rækkefølge af de højest placerede spillere/par på reservelisten i den rækkefølge afbuddene modtages i
de respektive kategorier.
Alle forfremmelser fra kvalifikation til hovedturnering kan foretages helt frem til begyndelsen af sidste
kvalifikationsrunde i den pågældende kategori, hvor den afsluttende kvalifikationsmatch i så fald
annulleres, da begge deltagere i denne i så fald vil være kvalificerede til hovedturneringen.
Forfremmelse fra reserveliste til kvalifikation kan ligeledes ske helt frem til starten af den pågældende
kategori. De implicerede spillere skal informeres direkte straks, når der foretages en ændring.
I singlerækkerne kan der i tilfælde af afbud indsættes ikke-tilmeldte reserver i hovedturneringen,
såfremt der ikke er nogen deltagere i kvalifikationen, der ikke i forvejen blevet forfremmet til
hovedturneringen, og såfremt den pågældende spiller ikke ville have opnået en seedning i tilfælde af
rettidig tilmelding.
Tilsvarende kan der i singlerækkerne i tilfælde af afbud i kvalifikationen indsættes ikke-tilmeldte
reserver, såfremt der ikke er nogen deltagere på reservelisten, der ikke allerede er forfremmet til
kvalifikationen, og såfremt den pågældende reserve ikke ville have opnået en plads i hovedturneringen
eller en seedning i kvalifikationen i tilfælde af rettidig tilmelding.
I doublerækkerne kan der i tilfælde af afbud fra en hel doublekonstellation indsættes ikke-tilmeldte hele
reservekonstellationer i hhv. hovedturneringen og kvalifikationen efter samme regler som i
singlerækkerne.
I tilfælde af afbud fra den ene part i doublekategori, er det muligt at indsætte en ikke-tilmeldt reserve for
den pågældende spiller i konstellationen, eller alternativt en tilmeldt spiller fra et andet par, hvoraf den
ene part også har meldt afbud. Dog må en konstellation i hovedturneringen med en indsat reserve ikke
have flere points på den danske rangliste end nogle af de seedede par. Hvis parret i forvejen er seedet,
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må den nye konstellation ikke have flere points end de par, der er seedet foran.
Tilsvarende må en konstellation i kvalifikationen med en indsat reserve ikke have flere points end nogle
af de seedede par i denne. Hvis parret i forvejen er seedet, må den nye konstellation ikke have flere
points end de par, der er seedet foran.
Såfremt den tilbageværende oprindeligt tilmeldte spiller i en konstellation med en indsat reserve
efterfølgende melder afbud, kan der ikke indsættes en reserve for denne, og parret udgår i stedet af
turneringen. I sådanne tilfælde indtræder herefter reglerne for indsættelse af spillere fra
kvalifikationen/reservelisten
§7

Afvikling
Alle kategorier afvikles efter cup-systemet.
Der spilles på 4 baner fredag og lørdag, på 3 baner i semifinalerne, og på 1-2 bane(r) i finalerne afhængig af,
om der skal streames til Badmintonlife.dk.
Den overordnede tidsplan er fastsat således.
• Kvalifikation: fredag med start tidligst kl. 10.00.
• Hovedturnering 1. og 2. runde: lørdag med start kl. 10.00
• Semifinaler og finaler: søndag med start kl. 10.00
Kampene fastsættes med følgende rækkefølge: MIX, DS, HS, DD og HD
Såfremt der ikke er fuld tilmelding i en eller flere kategorier i kvalifikationen, udskydes starttidspunktet mest
muligt således, at de sidste kampe fastsættes med start kl. 19.20
Såfremt der ikke er fuld tilmelding i en eller flere kategorier i hovedturneringen, udskydes starttidspunktet
mest muligt således, at de sidste kampe fastsættes med start kl. 19.20
I EGP-turneringer skal der benyttes kreds- og/eller forbundsdommere til alle kampe i såvel
hovedturneringen som kvalifikationen. I semifinaler og finaler skal der endvidere anvendes
servedommere og linjedommere.
I MGP-turneringer skal der benyttes kreds- og/eller forbundsdommere, servedommere og
linjedommere i semifinalerne og finalerne. De dage, der ikke er dommere på kampene, skal der være en
turneringsreferee til stede.

§8

Præmier
Den samlede præmiesum i de fire EGP-turneringer er minimum 30.000 kr., som fordeles som følger:
Herresingle
1. præmie kr. 3.000
2. præmie kr. 1.000
3. præmie kr. 400

Damesingle
kr. 3.000
kr. 1.000
kr. 400

Herredouble
kr. 4.000
kr. 1.600
kr. 600

Damedouble
kr. 4.000
kr. 1.600
kr. 600

Mixed double
kr. 4.000
kr. 1.600
kr. 600

Den samlede præmiesum i de to MGP-turneringer er minimum 12.000 kr., som fordeles som følger:
Herresingle
1. præmie kr. 1.000
2. præmie kr. 400
3. præmie kr. 200

Damesingle
kr. 1.000
kr. 400
kr. 200

Herredouble
kr. 1.500
kr. 700
kr. 300

Damedouble
kr. 1.500
kr. 700
kr. 300

Mixed double
kr. 1.500
kr. 700
kr. 300

I doublerækkerne er præmierne oplyst pr. par.
Arrangørerne har mulighed for at hæve den samlede præmiesum. Summen skal i givet fald fordeles
procentuelt på samme vis som i ovenstående skema, og beløbene skal fremgå af invitationen.
§9

Points til GP Circuit listen
Deltagerne i hver turnering opnår points til GP Circuit listen i hver kategori efter følgende skala:
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Vinder:
Finalist:
Nr. 3-4:
Nr. 5-8:
Nr. 9-16:
§ 10

EGP
32 points
16 points
8 points
4 points
2 points

MGP
16 points
8 points
4 points
2 points
1 point

Myndighed og fortolkning
Turneringsledelsen fungerer under turneringen som øverste myndighed og afgør alle tvivlsspørgsmål
ift afviklingen, evt. i samarbejde med de tilstedeværende dommere/turneringsreferee.
Fortolkning og administration af reglementet i øvrigt foretages af BD’s K&E under ansvar overfor
Hovedbestyrelsens Eventansvarlige.

Vedtaget politisk af BD’s eventansvarlige. Seneste ændringer vedtaget den 01.07.2022
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