Afviklingskoncept i Badmintonligaen
jf. § 30, stk. 1 i badmintonligareglementet
Afviklingskonceptet skal være ens ved alle kampe
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Alle klubber skal til hver hjemmekamp
reservere en TV-godkendt spillehal, hvor
kampen kan afvikles, hvis den udvælges til TVkamp. Hallen skal på forhånd være godkendt
af TV, og forudsætter en afstand fra kamera til
baglinie på 9-10 meter, samt en højde på 5
meter.
Når en kamp er udvalgt af TV 2 Sport, kan de
øvrige hjemmehold vælge at flytte til en ikkeTV egnet spillehal. En sådan hal skal dog i
forvejen være godkendt af BD som egnet til
afvikling af kampe i Badmintonligaen.
Grundlæggende forudsætninger er
tilskuerfaciliteter til mindst 250 siddende
tilskuere i form af faste eller mobile tribuner,
fornuftig plads rundt om banerne og øvrige
acceptable forhold for tilskuerne.
Alle tilskuere skal fra deres siddeplads kunne
følge spillet på begge baner.
Der skal til alle kampe udlægges mobile
badmintonbaner, så de kan placeres præcist,
hvor det passer bedst ift. TV, tilskuere, lys osv.
Der skal være en afstand på 3 meter mellem
de to baner (målt fra sidelinien), og de skal,
også til ikke-TV-kampe være placeret i samme
hal.
I haller, hvor der kun er optegnet streger til
Badminton, kan man ved ikke-TV kampe
undlade at anvende mobile badmintonbaner.
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Der skal til alle kampe være gulvtæpper
mellem og udenom banerne (ca. 150 m 2).
Undtaget herfor er ikke-TV-kampe, der afvikles
uden mobile badmintonbaner, jfr ovenstående.
Elektroniske resultattavler skal benyttes ved
alle ligakampe. De skal være opstillet på
stativer, så alle i hallen kan se dem.
Der skal være et afgrænset spillerområde i
hallen, hvor der er stole til spillere og ledere.
Der skal udarbejdes et matchprogram til alle
ligakampe. Der er ikke krav til format, størrelse
og indhold. Badmintonligalogoet skal dog være
tydeligt på programmerne.
Ved afbud/skader blandt spillere på holdet, er
klubberne er forpligtet til straks at meddele
dette til Danske Spil, jf. retningslinier
udarbejdet af BD.
Klubberne fastsætter selv det antal frivillige,
klubberne finder nødvendigt. Dog skal der som
minimum være; speaker/resultatindtaster til
Infosport, 8 liniedommere. Derudover skal der
ved TV-kampe være en person, der har
dialogen med TV, og som ikke har andre
opgaver!
Linjedommerne skal være iført ens trøjer, der
dog skal afvige fra spillernes tøj.
Der skal være mulighed for at købe let
forplejning i hallen (øl/vand og kaffe).
Der skal være musik i hallen før og efter en
holdkamp for at skabe en god stemning.
Der skal være indmarch til alle kampene. Det
skal ske umiddelbart inden det fastsatte
starttidspunkt for kampen. Derudover skal der
være en præsentation af spillerne med f.eks.
resultater fra seneste opgør, placering på
ranglisten eller lign.
Der skal være løbende opdatering af kampens
resultater via Klubportalen. Derudover skal
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kampens speaker oplyse om stillinger i de
øvrige kampe.
De klubber, der har fået udleveret bander med
badmintonligalogoet, skal opstille dem ved
samtlige ligakampe.
Det er vigtigt, at alle kampe starter til tiden, så
der opnås et ensartet produkt ved alle kampe.
Klubberne sender pressemeddelelser ud før
og efter hjemmekampene.
Pressemeddelelserne skal også sendes til BD,
så historierne kan blive lagt på Badmintonligahjemmesiden.
Der skal være omtale på klubbernes
hjemmesider.

ALLE PUNKTER GÆLDER I BÅDE I GRUNDSPIL, SLUTSPIL OG
KVALIFIKATIONSSPIL.
I KVALIFIKATIONESSPILLET BEHØVER MAN DOG IKKE RESERVERE
TV-HALLER.
KLUBBER, SOM I EFTERÅRET SPILLER I 1. DIVISION, ER KUN
FORPLIGTET TIL AT LEVE OP TIL DE TING, SOM ER MARKERET MED
*. ØVRIGE PUNKTER SKAL TILSTRÆBES SÅ MEGET SOM MULIGT.
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