Reglement for ungdomsholdturneringen 2022/2023
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Udgivet 6. juli 2022
Holdturneringsgruppen
Badminton Danmark / DGI Badminton

§ 1:

Formål og deltagelse
1. Formålet med dette landsdækkende reglement er at styrke udbuddet af ungdomsholdturnering i alle
Badminton Danmarks kredse og DGI Badmintons landsdele.
2. Badminton Danmark (BD) og DGI Badminton (DGI) har besluttet at en række badmintonaktiviteter er
fælles aktiviteter for begge organisationer. Herved:
• Deltagelse i alle fælles aktiviteter er betinget af medlemskab af begge organisationer.
• En spiller må kun deltage i ungdomsholdturneringen, hvis spilleren er medlem af en klub, som
er medlem af både Badminton Danmark og DGI Badminton.
• Der vil blive foretaget kontrol ved tilmeldingen i BadmintonPlayer om den enkelte klub opfylder
betingelsen for deltagelse.

§ 2:

Udvalg og administration
1. Badminton Danmark og DGI Badminton har en fælles holdturneringsgruppe, som fastsætter præmisser for ungdomsholdturneringen. Præmisserne udsendes senest 30. juni før den nye sæson.
2. Der nedsættes endvidere udvalg i kredse- og landsdele, som beslutter, hvordan de ønsker at administrere ungdomsholdturneringen i det respektive område.

§ 3:

Indbydelse og tilmeldingsprocedure
1. Senest medio august udsendes en indbydelse i det geografiske område, som har aftalt at samarbejde. Der tilmeldes via BadmintonPlayer.
2. Tilmeldingsfristen koordineres mellem de geografiske aftalte områder, så det er muligt at flytte hold,
som ikke kan finde en passende pulje i eget område.

§ 4:

Deltagergebyr
Deltagergebyr pr. hold fastsættes i ungdomsholdturneringsudvalgene i hvert område. Gebyret fremgår
af indbydelsen.

§ 5:

Holdturneringens sæsonplan
1. Holdkampene spilles i perioden 01-09 til 30-04 inkl. de afsluttende mesterskaber.
2. Så vidt muligt følges de spillerunder, som er afsat i sæsonplanlægningen, hvor der ikke er planlagt
individuelle turnerings-/stævneaktiviteter.
3. I forlængelse af de lokale holdturneringer afsluttes sæsonen med Danske Mesterskaber for ungdomshold (DMU Hold) for alle holdtyper og rækker.

§ 6:

Spilledatoer og tider
1. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen sammensættes puljer og turneringsplan i BadmintonPlayer. De
deltagende klubber modtager besked, når turneringsplanen er klar, og de skal indtaste spilletid og sted inden for en given frist.
2. Klubberne indtaster herefter selv spilletidspunkterne i BadmintonPlayer for de holdkampe/ holdtræf,
som de er værter for.
Holdkampene skal placeres på lørdage eller søndage i spillerunderne.
Holdkampenes starttidspunkt må tidligst fastsættes til kl. 9 og senest kl. 17.
Holdkampe kan dog, med alle involverede klubbers accept, placeres udenfor weekenden i en spillerunde, eksempelvis på en hverdag.
3. Den lokale administration kan i særlige tilfælde beslutte at flytte spilletid/sted for allerede fastsatte
holdkampe.
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§ 7:

Holdtyper
Følgende holdtyper indgår i ungdomsholdturneringen:
1. 4 spillere
a. 4 spillere kan udbydes i:
i. 4 spillere – fri sammensætning af hold (dreng/pige)
ii. 4 piger – kun pigespillere
b. Holdet består af 4 – 8 spillere pr. holdkamp.
c. Der spilles 2 doubler og 4 singler i hver holdkamp
d. Samme spiller må højst spille 1 double og 1 single.
e. Hvis holdkampen ender uafgjort 3 – 3 spilles et golden set med en ikke tidligere anvendt
doublekonstellation af de spillere, som har deltaget i holdkampen.
Vinderen af golden set vinder holdkampen med 4 – 3.
2.

2+2
a. Holdet består af 2 – 4 drenge og 2 – 4 piger pr. holdkamp
b. Der spilles 2 MD, 2 DS, 2 HS, 1 DD og 1 HD i hver holdkamp.
c. Piger kan ikke spille på en ”drengeplads”, og drenge kan ikke spille på en ”pigeplads”.
d. Samme spiller må højst spille 3 kampe i hver holdkamp. Dog kun 1 kamp i hver kategori.
e. Hvis holdkampen ender uafgjort 4 – 4, spilles der et golden set i mixdouble med fri opstilling
af de spillere, som har deltaget i holdkampen.
Vinderen af golden set vinder holdkampen med 5-4.

3.

4+2
a. Holdet består af 4 – 8 drenge og 2 – 4 piger pr. holdkamp
b. Der spilles 1 MD, 1 DS, 3 HS, 1 DD og 2 HD i hver holdkamp.
c. Piger kan ikke spille på en ”drengeplads”, og drenge kan ikke spille på en ”pigeplads”.
d. Samme spiller må højst spille 2 kampe i hver holdkamp. En af disse kampe skal være ren
double, så kombinationen mix og single er ikke mulig.
e. Hvis holdkampen ender uafgjort 4 – 4, spilles der et golden set i mixdouble med fri opstilling
af de spillere, som har deltaget i holdkampen.
Vinderen af golden set vinder holdkampen med 5-4.

4.

4+3
a. Holdet består af 4-5 drenge og 3-4 piger pr. holdkamp
b. Der spilles 2 MD, 2 DS, 2 HS, 1 DD og 2 HD i hver holdkamp
c. Piger kan ikke spille på en ”drengeplads”, og drenge kan ikke spille på en ”pigeplads”.
d. Alle må spille op til to kampe, i to forskellige kategorier.

§ 8: Spillere og aldersgrupper
1. Som udgangspunkt skal spillerne deltage på et hold i deres egen aldersgruppe.
2. Dog kan der i hver holdkamp deltage 1 spiller fra aldersgruppen over og op til 2 spillere fra aldersgruppen under.
3. Fra ovenstående regel gælder følgende undtagelser:
a. I 4+3 rækken kan der ikke deltage ældre spillere
b. I U11 2+2 kan der ikke deltage ældre spillere
c. U9 spillere kan frit deltage på U11 hold uden at tælle som yngre spiller
d. Aldersoprykkede spillere (spillere som har opnået point til at spille i en højere aldersgruppe end
deres fødselsdag berettiger til) følger deres klassifikation i holdturneringen.
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e. Aldersoprykkede spillere kan dog deltage på højeste niveau i holdturneringen (U11 2+2, U13 4+3,
U15 4+3, U17 4+3) i den aldersgruppe deres fødselsdag berettiger til.
f. Det er ikke tilladt en U19 spiller at deltage på et U15 hold.
g. I Ungdomsholdturneringen kan der ikke deltage spillere, som er ældre end U19 spillere.
§ 9:

Holdsammensætning
1. Holdsammensætning tager udgangspunkt i ranglistens niveauklassifikation ved sæsonstart. Første
rangliste er pr. 01.07.
2. Ved tilmeldingen tælles spillernes niveauklassifikationspoint sammen. På de hold som anvender
flere end det mindst mulige antal spillere, sammentælles niveauklassifikationspoint således:
a. de 4 bedste spillere tæller på holdtypen 4 spillere
b. de 4 bedste drenge og 2 bedste piger tæller på 4 + 2 hold
c. de 2 bedste drenge og 2 bedste piger tæller på 2 + 2 hold
3. I nedenstående skema 1 og 1A fremgår:
a. Holdets maksimale samlede niveauklassifikationspoint (jf. §9, stk. 2a, 2b og 2c)
b. Hvor mange point bedste spiller maksimalt må have (4 spillere/4 piger, skema 1)
c. Hvor mange point bedste dreng/bedste pige maksimalt må have (2+2 og 4+2, skema 1A)
d. Holdtypen 4+3 har ingen øvre pointtal.
e. Holdtypen U11 2+2 har ingen øvre pointtal.
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Skema 1 – Pointskala for holdtyperne 4 spillere og 4 piger. (Niveaupoint 01-07-2022)
Holdtype: 4 Spillere/4 piger:

Hold max.

Bedste spiller

U9 - 4 spillere

2800

800

U9 - 4 spillere

2400

700

U11 - 4 spillere

4400

1500

U11 - 4 spillere

3600

1000

U11 - 4 spillere

3200

900

U11 - 4 spillere

3000

800

U11 - 4 piger

2800

750

U13 - 4 spillere

6000

1800

U13 - 4 spillere

5200

1600

U13 - 4 spillere

4400

1300

U13 - 4 spillere

3800

U13 - 4 spillere

3400

1000
900

U13 - 4 piger

3600

U13 - 4 piger

3000

1000
800

U15 - 4 spillere

8000

2500

U15 - 4 spillere

6400

2000

U15 - 4 spillere

5600

1700

U15 - 4 spillere

4800

1400

U15 - 4 spillere

4000

1050

U15 - 4 piger

4000

1200

U15 - 4 piger

3400

900

U17/U19 - 4 spillere

10000

3200

U17/U19 - 4 spillere

8400

2600

U17/U19 - 4 spillere

7200

2200

U17/U19 - 4 spillere

6000

1800

U17/U19 - 4 spillere

5200

1500
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Skema 1A – Pointskala for holdtyperne 2+2, 4+2 og 4+3 (Niveaupoint 01-07-2022)
Holdtype: 2 + 2 / 4 + 2 / 4 + 3

Hold max.

Bedste dreng

Bedste pige

U11 2 + 2

-*

-*

-*

U13 4 + 3

-*

-*

-*

U13 2 + 2

1800

1500

U15 4 + 3

5600
-*

-*

-*

U15 2 + 2

8000

2500

2100

U15 2 + 2

6800

2100

1700

U15 2 + 2

5600

1800

1400

U15 2 + 2

4800

1500

1200

U15 2 + 2

4000
-*

1200
-*

1000
-*

15000
8000

3200

2700

U17/U19 2 + 2

2500

2100

U17/U19 2 + 2

6800

2100

1700

U17/U19 2 + 2

5600

1800

1400

U17/U19 2 + 2

4800

1500

1200

U17 4 + 3
U17/U19 4+2

* Intet øvre pointtal
Kredsene / landsdelene udvælger selv, hvilke holdtyper og rækker der udbydes lokalt.
§ 10: Spillere
1. Spillere, hvor spillerens klub er medlem af både Badminton Danmark og DGI Badminton, er spilleberettiget på klubbens hold, eller holdfællesskaber, som klubben indgår i.
2. En spiller, som er medlem af flere klubber, kan kun repræsentere en klub i ungdomsholdturneringen.
3. En spiller kan ved tilmelding af holdet på BadmintonPlayer kun vælges til et hold, men kan deltage på
andre hold i samme klub, som beskrevet i §17.
4. ”Reglement for spilletilladelse og klubskifte” er gældende.
5. Coachingregler som beskrevet i ” Coachingregler for ungdom” følger årgangen som beskrevet ved
holdtilmelding. (dvs. U9 – 4 spillere følger U9 reglerne, U11 – 4 spillere følger U11 reglerne osv.)
6. Banestørrelse følger årgangen som beskrevet ved holdtilmelding, således at U9 rækker spiller med
bageste doubleservelinje som både baglinje og bageste servelinje i såvel single som double.

§ 11: Holdfællesskaber

1. Der kan dannes holdfællesskaber af spillere fra flere klubber.
Ansøgning om dette sker hos den lokale turneringsadministrator i kredsen, således at alle hold
(klubber), med interesse i at danne et fælleshold, sender deres ansøgning om holdfællesskab til den
lokale turneringsadministrator/kreds eller landsdel
Ansøgningen fra klubberne skal som minimum indeholde:
a. Skriftlig accept af holdfællesskabet fra de involverede klubber, som indgår i holdfællesskabet
b. Navn på klubberne, som indgår i holdfællesskabet
c. Navn på holdfællesskabet
d. Spillested(er)
e. Navn og kontaktinfo på ansvarlig leder
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Behandling af ansøgninger for holdfællesskaber:
Den lokale turneringsadministrator behandler ansøgningerne og sender alle godkendte ansøgninger til bp@badminton.dk til oprettelse af Badminton Danmarks Administration, hvorefter klubberne kan oprette holdet under det korrekte fællesholdnavn. Herefter deltager de af kredsen godkendte hold på samme præmisser som klubhold i både den lokale og afsluttende turnering. Holdfællesskaber for 4+3, samt U11 2+2 er dog IKKE godkendt til at deltage i DMU HOLD.
2. Ansøgningsprocedure for 4+3, samt U11 2+2 til at deltage i DMU HOLD
a. Ansøgningsprocedure for fælleshold til deltagelse i DMU HOLD Danske Mesterskaber for
Ungdomshold) sendes efter kredsens godkendelse til Badminton Danmarks Administration
på bp@badminton.dk.
b. Alle ansøgninger skal være modtaget i bp@badminton.dk senest d. 14/8-2022 til behandling i fællesungdomsholdturneringsarbejdsgruppen.
§ 12: Flere hold fra samme klub
1. Hvis der deltager flere hold fra samme klub i samme aldersgruppe, nummereres holdene 1, 2, 3 osv.
således:
a. 4+3 hold angives først.
b. Herefter efter holdtype i rækkefølgen 4+2, 2+2 og 4 Spillere/4 Piger.
c. Under hver holdtype i rækkefølgen jævnfør tabel 1 og 1A.
2. Deltager en klub med 2 hold i samme pulje, spiller disse 2 hold deres første holdkamp og evt. returkamp mod hinanden, så hurtigt som det er muligt.
§ 13: Ranglisten
I alle holdkampe i ungdomsholdturneringen og afsluttende mesterskaber (DMU Hold) tæller de enkelte kampe til ranglisten. Reglerne for regulering af ranglistepoint fremgår af det til enhver tid gældende Ranglistereglement.
§ 14: Afvikling af holdkampene
1. Arrangøren af holdkampen/holdtræffet sørger for bolde, klargøring af hallen, igangsætning af holdkampe og resultatindtastning på BadmintonPlayer af alle holdkampe, også dem man ikke selv deltager i.
Som udgangspunkt skal der være minimum 2 baner til rådighed til hver holdkamp.
Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke.
Fødselsdatoen dokumenterer retten til at deltage i holdturneringen.
Du kan læse yderligere i Badminton Danmarks persondatapolitik (Findes her)
2. Holdlederne udveksler holdopstilling senest 15 min. før holdkampen. Holdopstilling udveksles skriftligt, eller ved at begge hold indtaster opstillingen på BadmintonPlayer. Herefter kan holdopstillingen
kun ændres, hvis der er tale om brug af en reserve.
3. Ved holdtræf er det tilladt at vente med opstillingen til 2. holdkamp indtil 15 min. før 2. holdkamp skal
påbegyndes.
4. Såfremt et hold ikke er spilleklar senest 15 min. efter det fastsatte tidspunkt, tilkendes modparten
sejren. Dette kan dog fraviges i tilfælde af force majeure som eksempelvis vejrforhold mv.
Holdkampen skal dog påbegyndes, hvis der er mødt spillere nok til, at holdkampen kan vindes eller
uafgjort kan opnås.
5. Holdkampe skal opdateres løbende. Alle resultater bør indtastes efter hver spillet kamp.
Alle resultater fra en holdkamp skal dog være indtastet senest kl. 23.59 den dag holdkampen er afviklet.
Arrangerende klub kan idømmes en bod for utilstrækkelig/mangelfuld afvikling og resultatindtastning i henhold til de samarbejdende landsdeles/kredses takster.
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§ 15: Holdopstilling og styrkeorden
1. Spillernes niveauklassifikation ved sæsonstart er afgørende for sammensætningen af holdet, jfr.
§ 9. Det påvirker derfor ikke holdets lovlige sammensætning, hvis en eller flere af holdets spillere får
flere eller færre ranglistepoint i løbet af sæsonen.
a. Særregel 4+3: Har en klub flere 4+3 hold i samme aldersgruppe, stilles disse op efter niveauranglisten for spillerunden holdene imellem, med en bufferzone på 100 point spillerne imellem.
b. Særregel 4+3: Er et højere rangerende hold oversidder i en spillerunde, skal det lavere rangerende hold stilles, som var det højere rangerende hold i spil.
c. Særregel 4+3: Det er kun tilladt at spille på ét 4+3 hold pr. spillerunde.
2. Singler og doubler skal altid opstilles efter de aktuelle kategoripoint på spilledagen.
a. Spilleren med det højeste antal point i singlekategorien, spiller 1. single osv.
b. Doubler med den højeste pointsum i doublekategorien, spiller 1. double osv.
I double behøver man ikke nødvendigvis sætte de to bedste spillere sammen, men når doublerne er sammensat, tager opstillingen udgangspunkt i summen af point i doublekategorien.
c. Mixdoubler med den højeste pointsum i mixdouble kategorien spiller 1. mixdouble osv.
I mixdouble behøver man ikke nødvendigvis sætte de to bedste spillere sammen, men når
mixdoublerne er sammensat, tager opstillingen udgangspunkt i summen af point i mixdoublekategorien,
d. I doubler i holdtype 4 spillere, bruges point i doublekategorien uanset sammensætning,
dreng/dreng, dreng/pige, pige/pige.
3. For 4 spillere hold i alle aldersgrupper, hvor holdopstillingen består af både drenge og piger gælder følgende undtagelse fra stk. 2:
a. Piger kan placeres i holdopstillingen ud fra en styrkemæssig vurdering, såfremt opstilling efter
ranglisten ikke vurderes korrekt styrkemæssigt.
b. Er der 2 eller flere piger på holdet, skal deres indbyrdes placering ske efter ranglisten.
4. Spillere må ikke bytte plads i holdopstillingen i single inden for den samme spillerunde. Ligeledes må
to identiske doublepar ikke bytte plads i holdopstillingen inden for den samme spillerunde, hvorimod
det er tilladt at lave nye doublekonstellationer og placere dem i ranglisteorden.
5. Eventuelle indsigelser mod modstanderens holdopstilling skal så vidt muligt gives inden holdkampen
påbegyndes. Den klub, hvis opstilling der protesteres imod, kan da vælge:
a. At tage indsigelsen til efterretning og ændre opstilling
b. At fastholde opstillingen og afvente en evt. efterfølgende officiel protest fra modstanderklubben. Procedure omkring officielle protester over spillere, opstilling mv. fremgår af §23.
§ 16: Skadet spiller under holdkamp/stævnerunde
1. Såfremt en spiller bliver skadet eller ikke fuldfører en kamp, tabes den kamp, som spilleren må
trække sig fra. Der må indsættes en ny spiller i holdkampen i stedet for den skadede/syge spillers
eventuelle anden kamp i holdkampen. Den nye spiller skal overholde reglerne i §8, §9 og §15.
2. Hvis skaden sker i 1. holdkamp i et holdtræf, og holdopstillingen til 2. holdkamp allerede er afleveret,
så skal hele holdopstillingen ændres med ny ranglisteorden inden opstart af 2. holdkamp.
3. En spiller, som har trukket sig fra en kamp med en skade/sygdom, kan ikke senere i samme spillerunde deltage på hold i ungdomsholdturneringen.
§ 17: Brug af reserver til holdopstilling
1. En spiller kan spille på et andet hold, end det spilleren er tilmeldt på, hvis spilleren på lovlig vis kan
indgå på holdet. Spilleren skal IKKE markeres som reserve, hvis spilleren kun spiller på ét hold i en
spillerunde.
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2. I tilfælde af afbud, kan en anden spiller på lovlig vis deltage både på sit eget normale hold og som
reserve på et afbudsramt hold i samme spillerunde, som holdkampene er angivet i kampprogrammet. Ved anvendelse af sådanne reserver SKAL det fremgå af holdsedlen og den efterfølgende resultatindberetning, at spilleren er anvendt som reserve, og hvem spilleren er reserve for.
3. Holdtypen 4 spillere/piger må kun anvende reserver, hvis det resterende hold ikke kan stille op i kampene uden brug af reserver. Der må derfor maksimalt bruges 4 spillere/piger på holdet, hvis der er
anvendt reserve(r).
4. Holdtypen 4+2 må kun anvende reserver, hvis det resterende hold ikke kan stille op i kampene uden
brug af reserver. Der må derfor maksimalt bruges 4 drenge på holdet, hvis der er anvendt en reserve
på en drengeplads – og maksimalt 2 piger, hvis der er anvendt en reserve på en pigeplads.
5. Holdtypen 4+3 må kun anvende reserver, hvis det resterende hold ikke kan stille op i kampene uden
brug af reserver. Der må derfor maksimalt bruges 4 drenge på holdet, hvis der er anvendt en reserve
på en drengeplads – og maksimalt 3 piger, hvis der er anvendt en reserve på en pigeplads.
6. I holdtypen 4+3 skal reservespilleren have lavere pointtal på niveauranglisten end den spiller, som
vedkommende er reserve for.
7. Holdtypen 2+2 må kun anvende reserver, hvis det resterende holde ikke kan stille op i kampene uden
brug af reserver. Der må derfor maksimalt bruges 2 drenge på holdet, hvis der er anvendt en reserve
på en drengeplads- og maksimalt 2 piger, hvis der er anvendt en reserve på en pigeplads.
8. Uanset hvilke reserver, der anvendes, skal spilleren altid være lovlig på holdet i henhold til reglerne for
holdsammensætning jfr. § 8, § 9 og §15.
§ 18: Pointregel
1. Vinderen af en holdkamp med en forskel på 3 eller flere kampe (f.eks. 6-0, 5-1) tildeles 4 stillingpoint,
mens det tabende hold ikke får stillingspoint.
2. Vinderen af en holdkamp med forskel på 2 kampe (f.eks. 4-2), tildeles 3 stillingspoint, mens det tabende hold tildeles 1 stillingspoint.
3. Vinderen af en kamp i golden set, tildeles 3 stillingspoint, mens det tabende hold tildeles 2 stillingspoint.
4. Særregel 4+3 Vinderen af en holdkamp med en forskel på 2 eller flere kampe (f.eks. 7-2, 6-3) tildeles
3 stillingpoint, mens det tabende hold ikke får stillingspoint.
5. Særregel 4+3 Vinderen af en holdkamp med forskel på en enkelt kamp (5-4), tildeles 2 stillingspoint,
mens det tabende hold tildeles 1 stillingspoint.
§ 19: Stillingsregel
1. Vinderen af en pulje er det hold, som har opnået flest stillingspoint.
2. I tilfælde af stillingspointlighed afgøres placeringen som følger:
a. Flest vundne holdkampe
b. Difference mellem vundne og tabte kampe i samtlige holdkampe
c. Indbydes holdkamp(e)
1. Stillingspoint
2. Difference mellem vundne og tabte kampe
3. Difference mellem vundne og tabte sæt
4. Difference mellem vundne og tabte bolde
d. Difference mellem vundne og tabte sæt i samtlige holdkampe
e. Difference mellem vundne og tabte bolde i samtlige holdkampe
f. Lodtrækning

9 af 11

§ 20: Afbud og udeblivelse
1. Hvis et hold ikke kan stille op, skal der meldes afbud senest kl. 18 dagen før kampdagen.
Senere afbud betegnes som ”Afbud for sent”.
På BadmintonPlayer indberettes afbud som enten:
a. Afbud rettidigt
b. Afbud for sent
c. Udeblivelse
2. Kredsene-/landsdelsforeningerne fastsætter bodstørrelse for ovenstående forseelser.
3. Det er holdet/klubben, som melder afbud, der skal kunne dokumentere, at modstanderholdet eller
arrangøren har modtaget/bekræftet det pågældende afbud.
§ 21: Trækning af hold
1. Hvis en klub trækker sit hold fra turneringen, annulleres alle holdets hidtidige resultater, som dermed
også udgår i beregningen af stillingen i puljen. Tilsvarende gælder, hvis et hold har meldt afbud til 4
eller flere holdkampe.
2. Hvis et hold trækkes efter næstsidste spillerunde, behandles det som et afbud i sidste spillerunde, og
holdet forbliver i stillingsoversigten.
Spillernes individuelle ranglistepoint for gennemførte kampe, før trækning af holdet, berøres ikke.
§ 22: Manglende spillere
1. Hvis et hold spiller med mindre antal spillere end til fuldt hold, sker der følgende:
a. Ved afbud fra 1 spiller tabes 2 kampe; f.eks. i 4 spillere/ 4 piger tabes 4. single og 2. double
b. Ved afbud fra 2 spillerne tabes 3 kampe; f.eks. i 4 spillere/ 4 piger tabes 3. og 4. single
og 2. double.
c. Ved afbud fra 2 spillere i holdtypen 4 spillere/4 piger, kan holdet ikke spille golden set, da der ikke
kan opstilles en ny doublekonstellation, hvorved golden set tabes uden kamp (w.o.)
d. I holdtypen 4+3 skal et hold opstilles således, at den/de manglende spiller(e) ville kunne lovliggøre
holdopstillingen, såfremt man/de deltog.
§ 23: Protester over brug af ulovlige spillere og forkerte holdopstillinger mv.
1. Protester over brug af ulovlige spillere eller forkert holdopstilling mv. skal ske senest 4 døgn efter opstart af en holdkamp.
Protesten sendes pr. mail til såvel turneringsadministrator som holdleder for modstanderholdet.
2. Modstanderklubben har herefter 4 døgn til at besvare protesten, som herefter behandles.
Såfremt modstanderklubben ikke har reageret inden for de 4 døgn fra modtagelse af protesten, fortabes høringsretten.
3. Protesten kan behandles af turneringsadministratoren alene, hvis der ikke kan drages tvivl om afgørelsen i forhold til objektive omstændigheder, som eksempelvis spillernes point, klassificering o.l.
4. Det lokale holdturneringsudvalg/protestudvalg skal høres i sagen, hvis der er tale om subjektive omstændigheder, som eksempelvis styrkevurdering.
5. Udvalget inddrages endvidere, såfremt turneringsadministratoren er i tvivl om kendelsen.
6. Turneringsadministratoren eller holdturneringsudvalget/protestudvalget angiver i kendelsen i sagen,
hvem der i givet fald skal pålægges et protestgebyr på 250,- kr.
7. a. Hvis et hold anvender en ulovlig spiller, tabes de kampe, som spilleren er involveret i, samt de
kampe spilleren har indflydelse på.
b. Hvis et hold anvender en ulovlig opstilling, tabes kampene for de spillere, som ligger lavere placeret end deres korrekte placering i holdopstillingen
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8. Såfremt det maksimalt tilladte antal holdpoint overstiges i henhold til reglerne for holdsammensætning i § 9, tabes den første kamp i hver kategori ”ovenfra”, som gør holdet ulovligt, samt alle underliggende kampe i samme kategori (i den rækkefølge kampene står på holdsedlen).
9. Hvis regulering af en kamp giver et resultat, hvor golden set skulle have været afviklet, tabes golden
set af klubben, som har forbrudt sig mod reglementet.
10. Hvis en holdkamp indeholder flere overtrædelser af reglementet, skal afgørelsen af de enkelte overtrædelser ske i følgende prioriterede rækkefølge:
a. Ulovlig spiller.
b. Overskridelse af maksimale holdpoint (niveaurangslistepoint ved sæsonstart).
c. Overskridelse af maksimale ranglistepoint for bedste spiller (niveauranglistepoint ved sæsonstart).
d. Forkert holdopstilling – kategoriranglisten på dagen.
§ 24: Appelmuligheder
1. Protester, som afgøres af turneringsadministrator, kan appelleres til det lokale holdturneringsudvalg/protestudvalg.
2. Protester, som omhandler holdopstilling og brug af ulovlige spillere, er endelige og kan ikke appelleres, når holdturneringsudvalget/protestudvalget har afgivet deres kendelse.
3. Protester af principiel og fortolkningsmæssig karakter kan appelleres til Badminton Danmark og/eller
DGI Badminton. Der skal indbetales et depositum på kr. 2.000 ved sådanne protester.
§ 25: Reglementets gyldighed
Reglementet kan ændres af den fælles holdturneringsgruppe i Badminton Danmark – DGI Badminton
eller ved godkendelse i Badminton Danmarks bestyrelse og DGI Badmintons bestyrelse.
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