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Fælles reglement for danske mesterskaber for
veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.
Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber
for senior- og motionshold.
Formålet er inden for hver række, årgang og på hvert niveau, at finde Danmarks bedste hold i sin kategori.
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§ 1: Turneringsledelse
Turneringsledere udpeget af DGI Badminton/Badminton Danmark har øverste myndighed ved danske
mesterskaber for veteranhold og landsmesterskaber for senior- og motionshold.
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende turneringen afgøres af turneringsledelsen (se §14 ift. klage mulighed)
§ 2: Indbydelse og tilmeldingsprocedure
Indbydelse offentliggøres på www.dgi.dk/badminton og www.badminton.dk tilmeldingsfrist er typisk 1 måned
før turneringsafvikling. Der tilmeldes og betales online ved tilmelding via badmintonpeople.dk.
§ 3: Deltagergebyr og præmier
Deltagergebyr pr. hold fastsættes af DGI Badminton/Badminton Danmark. Gebyret fremgår af indbydelsen
og opkræves online ved tilmelding.
Ved deltagelse af
• 3-5 hold, vil der være medaljer til nr. 1 og 2.
• 6 eller flere hold, vil der være medaljer til nr. 1, 2 og 3.
Arrangører er i aktivitetsmæssig sammenhæng fritaget for ansvar ved en ekstraordinær situation (force
majeure; eksempelvis brand, oversvømmelse, strejke/lockout mv.), som arrangørerne ikke har kontrol over,
og som umuliggør, at aktiviteten ikke kan gennemføres planmæssigt. Arrangørerne er berettiget til at
tilbageholde de afholdte udgifter, som ikke kan refunderes, før eventuel tilbagebetaling af
indskud/tilmeldingsgebyr.
§ 4: Holdtyper og rækker
Følgende holdtyper udbydes til DM/LM.
• Det er tilladt at medtage og benytte reserver ift. holdtypen.
• I den enkelte holdkamp stilles med minimum antal herre/damer, som holdtypen foreskriver, således
at alle på holdet spiller 2 kampe i holdkampen. Men det er tilladt at benytte flere på holdkortet,
således at enkelte eller flere på holdet kun spiller én kamp i holdkampen.
•

Motion 4 + 4 – A - C række.
o Holdet består af minimum 4 herre og 4 dame spillere
o Der spilles 4 MD, 2 DD og 2 HD i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden ved fravalgsmetoden

•

Motion 4 + 2 - A - C række.
o Holdet består af 4 herre og 2 dame spillere
o Der spilles 2 MD, 1 DD og 3 HD i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden ved fravalgsmetoden

•

Motion 4 spillere – A-D række.
o Holdet består af 4 spillere (herrer/damer).
o Der spilles 4 doubler i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden set med en ny konstellation i double af de i holdkampen
anvendte spillere

•

Senior 4 + 2 – tilmeldte hold indplaceres i rækker af turneringsledelsen.
o Holdet består af 4 herre og 2 dame spillere. 1 herrespiller kan erstattes af 1 damespiller.
Dette skal forud for meddeles turneringsledelsen og damespilleren vil IKKE kunne spille
nogen damekampe hele turneringen!
o Der spilles 1 MD, 1 DS, 3 HS, 1 DD og 2 HD i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden ved fravalgsmetoden
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•

Senior 4 spillere - tilmeldte hold indplaceres i rækker af turneringsledelsen.
o Holdet består af 4 spillere (herrer/damer)
o Der spilles 4 singler og 2 doubler i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden set med en ny konstellation i double af de i holdkampen
anvendte spillere

•

Veteran 40+ 4 + 2 - tilmeldte hold indplaceres i rækker af turneringsledelsen
o Holdet består af 4 herre og 2 dame spillere
o Der spilles 2 MD, 2 HS, 1 DD og 2 HD i hver holdkamp

•

Veteran 40+ 4 herrer - tilmeldte hold indplaceres i rækker af turneringsledelsen
o Holdet består af 4 herrer
o Der spilles 4 doubler i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden set med en ny konstellation i double af de i holdkampen
anvendte spillere

•

Veteran 50+ 4 + 2 - tilmeldte hold indplaceres i rækker af turneringsledelsen
o Holdet består af 4 herre og 2 dame spillere.
o Der spilles 2 MD, 1 DD og 3 HD i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden ved fravalgsmetoden

•

Veteran 50+ 4 herrer - tilmeldte hold indplaceres i rækker af turneringsledelsen
o Holdet består af 4 herrer
o Der spilles 4 doubler i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden set med en ny konstellation i double af de i holdkampen
anvendte spillere

•

Veteran 60+ 2 + 2 - tilmeldte hold indplaceres i rækker af turneringsledelsen
o Holdet består af 2 herre og 2 dame spillere.
o Der spilles 2 MD, 1 DD og 1 HD i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden ved fravalgsmetoden

•

Veteran 60+ 4 herrer - tilmeldte hold indplaceres i rækker af turneringsledelsen
o Holdet består af 4 herrer
o Der spilles 4 doubler i hver holdkamp
o Ved uafgjort spilles golden set med en ny konstellation i double af de i holdkampen
anvendte spillere

§ 5: Golden Set
Ved uafgjort spilles et Golden Set.
Ved fravalgsmetoden udvælges kategorien der spilles i Golden Set af holdlederne fra de to implicerede
hold. Efter lodtrækning, fravælger først det ene hold en kategori og holdene skiftes med at fravælge, til én
kategori står tilbage. Sættet afvikles i denne kategori. Der kan kun vælges mellem de kategorier, som har
været spillet i holdkampen. Holdene må kun benytte spillere, som allerede har været i aktion i den givne
holdkamp, men kan frit vælge de deltagende spillere, med respekt for begrænsninger i køn.
I 4 spillere/herrer spilles golden sæt i double med en ny doublekonstellation, som ikke tidligere har været
anvendt i holdkampen.
Golden Set afvikles som et 3. sæt efter spillereglerne.
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§ 6: Spillere og deltagelse
I forbindelse med tilmelding til senior og veteran skal der opgives indikation af spillernes niveau, så
turneringsledelsen efter tilmelding kan sammensætte så jævnbyrdige puljer som muligt.
Senior:
Der er fri tilmelding for seniorhold.
Det er tilladt at sammensætte seniorhold på tværs af klubber.
Spillerne skal være fyldt 15 år inden 1. januar den pågældende sæson.
For deltagelse i landsmesterskaberne for senior tilstræbes en inddeling som tilgodeser følgende mulige 3
niveauer ved nok tilmeldinger:
• Deltagelse af spillere fra eller over øverste kredsserie.
• Deltagelse af spillere fra under øverste kredsserie.
• Deltagelse af spillere som ikke er tidligere eller nuværende turneringsspiller.
Veteran:
Der er fri tilmelding for veteranhold.
Det er tilladt at sammensætte veteranhold på tværs af klubber.
Spillerne skal være fyldt henholdsvis 40 år i 40+, 50 år i 50+ og 60 år i 60+ senest den 30. juni den
pågældende sæson.
Er alle på et hold 40 år eller mere, anbefales deltagelse i veteranrækkerne.
Motion:
Spillere kan kun deltage for én klub og skal være medlem af denne. Har klubben i den lokale
motionsholdturnering været del af et holdfællesskab, kan deltagelse ved LM ligeledes ske under dette
holdfællesskab.
Motionistbegrebet følger reglementsbeskrivelser i de lokale motionsholdturneringer.
§ 7: Afvikling af kampene
Gældende spilleregler er gældende for alle kampe i holdturneringen – www.badminton.dk (love og regler).
Holdlederne udveksler holdopstilling senest 30 min. før holdkampen enten skriftligt eller ved at begge hold
indtaster opstillingen på BadmintonPeople.
§ 8: Holdopstilling og styrkeorden
Holdopstillingen skal sættes i styrkeorden, dvs. med stærkeste spiller/par i 1. single/double osv. Der gælder
samme styrkeorden for hele turneringen.
Den samme konstellation i double må kun forekomme en gang i hver holdmatch; dog med undtagelse af
golden set i rækker, hvor der foretages fravalg.
I 4 spillere/herrer, som kun spiller doubler, skal den stærkeste af de 4 anvendte konstellationer spille 1.
double/1. HD.
§ 9: Skadet spiller
Såfremt en spiller bliver skadet og ikke kan fuldføre en kamp, tabes den kamp, som spilleren må trække sig
fra. Der må indsættes en ny spiller i holdkampen på den skadede spillers plads, hvis den skadede spiller står
til at spille flere kampe på holdkortet.
En spiller, som har trukket sig fra en kamp med en skade, kan ikke senere samme dag/weekend deltage i
turneringen.
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§ 10: Pointregler
Ved sejr med 2 eller flere kampes difference tildeles 3 – 0 i point. Ved difference på 1 kamp (fx golden set)
tildeles 2-1 i point.
§ 11: Stillingsregel
Vinderen af en pulje er det hold, som har opnået flest point. I tilfælde af pointlighed afgøres placeringen som
følger:
1. Flest vundne holdkampe
2. Difference mellem vundne og tabte kampe i samtlige holdkampe
3. Indbydes kamp(e)
a. Point
b. Difference mellem vundne og tabte kampe
c. Difference mellem vundne og tabte sæt
d. Difference mellem vundne og tabte bolde
4. Difference mellem vundne og tabte sæt i samtlige holdkampe
5. Difference mellem vundne og tabte bolde i samtlige holdkampe
6. Lodtrækning

§ 12: Manglende spillere
For afvikling af holdkampen, skal der minimum stilles med et antal spillere, så kampen kan vindes eller blive
uafgjort. Ved færre spillere på holdet, tabes holdkampen uden kamp.
§ 13: Protester over brug af ulovlige spillere og forkerte holdopstillinger
Protester over forkert holdopstilling og styrkeorden skal ske inden kampstart. Eventuel protest skal afgives til
turneringsledelsen senest 15 minutter før programsat holdkamp start.
Protester over brug af ulovlige spillere, skal så vidt muligt ske inden kampstart, herefter skal rækkefølgen
byttes om. Protest kan dog indgives senest 1 time efter holdkampens afvikling, men altid inden igangsætning
af det/de pågældende holds næste holdkamp.
Alle protester/indsigelser mod afviklingen af holdkampe skal indgives til turneringslederen jf. ovenstående,
som på stedet efter høring af begge parter, foretager den afgørelse, som turneringslederen finder rigtig.
Protester/indsigelser skal ledsages af indbetaling af et depositum på kr. 250, som den tabende part kommer
til at betale. Beløbet opkræves klubben efterfølgende af Badminton Danmarks Administration.
§ 14: Appelmuligheder
Turneringslederens afgørelse kan appelleres til Badminton Danmarks eller DGI’s repræsenterende udvalg
på stedet indtil programsat holdkamps start. Afgørelse træffes på stedet af repræsentanter for de respektive
udvalg for den givne holdturnering. Protester/indsigelser skal ledsages af indbetaling af et depositum på kr.
500. Beløbet opkræves klubben efterfølgende af Badminton Danmarks Administration. Afgørelser truffet i
denne sammenhæng er endelige og kan ikke appelleres yderligere.
Protester af principiel og fortolkningsmæssig karakter kan appelleres til Badminton Danmarks Appeludvalg.
En appel af denne karakter vil kunne få indflydelse på de fremtidige reglementer, men ikke på den aktuelt
afviklede holdturnering. Protester af denne karakter følger Badminton Danmarks regler for appeller generelt.
Protester af denne karakter skal ledsages af et indbetalt depositum på kr. 2.000.

