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KAPITEL 6
BADMINTON
Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kapitel 3.
A.

DISCIPLINER – RÆKKER – DELTAGELSE

1.

Badmintonturneringen gennemføres i følgende rækker i single og double:
a.
Herre senior A
Ingen aldersbegrænsning
b.
Herre senior B
Ingen aldersbegrænsning
c.
Dame senior
Ingen aldersbegrænsning
d.
Old boys
Er fyldt/fylder 35 år i stævneåret
e.
Herre veteran
Er fyldt/fylder 45 år i stævneåret
f.
Herre super veteran
Er fyldt/fylder 55 år i stævneåret
g.
Herre Master (kun double)
Er fyldt/fylder 62 år i stævneåret
h.
Mixed double
Ingen aldersbegrænsning
i.
Mixed double old
Er fyldt/fylder 35 år i stævneåret
I single/double kan en spiller højst deltage i 1 single og 1 double række – dog
kan en spiller, der ikke deltager i single, deltage i 1 double og 1 mixed double.

2.

Evt. begrænsninger i foreningernes tilmeldinger vil fremgå af stævneindbydelsen.
Spillerne/doublerne skal ved tilmeldingen påføres relevant styrkerækkefølge +
oplysninger om
evt. tidligere DMI placeringer
anden spillestyrke, f.eks. serie 3.
DMI-leder badminton foretager seedning ud fra de anførte oplysninger.

3.

Såfremt en doublespiller får forfald, har foreningen ret til at indsætte en reserve
for denne spiller, dog ikke efter at doublen har påbegyndt den første kamp i
turneringen.

4.

DMI-leder badminton udpeger i samråd med arrangøren til hvert stævne en 2 – 3
mands jury, som nævnes i stævneprogrammet.

5.

Spillerne virker selv som dommere, med mindre arrangøren bestemmer andet.
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B.

AFHOLDELSE AF STÆVNERNE

6.

Der spilles principielt efter Dansk Badminton Forbunds (DBF) regler. Evt.
afvigelser herfra vil fremgå af nærværende DMI bestemmelser eller af
stævneindbydelsen, idet DMI regler er bestemmende.
DMI udsender stævneprogram.

7.

Badmintonturneringen gennemføres ved et 2-dages finalestævne.

8.

Der spilles efter pulje- eller cupsystemet efter DMI-leder badminton
bestemmelse.
Ved puljesystemet udregnes indbyrdes placering således:
Vundne kampe,
indbyrdes kamp,
difference i sæt og
difference i points.
Kan afgørelse ikke findes herved, foretages lodtrækning.

9.

Der spilles med fjerbolde efter samråd om type med DMI-leder badminton.
Ved Forbundsmesterskabet giver DMI indtil 2 fjerbolde pr. kamp.

10. DMI-leder badminton kan aflyse rækker med for få deltagere.

C.

PRÆMIER – RESULTATLISTER

11. Der konkurreres om præmier, inkl. vandrepræmier, jf. DMI bestemmelser for
stævnevirksomhed.
Afhængig af antal deltagere, spilles der om 3. – 5. pladserne.
12. Badmintonudvalget foranlediger resultatlister tilsendt DMI sekretariat, der
forestår offentliggørelsen.
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