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BADMINTON 

PM spelare och ledare 
Badmintonstadion Cup 2019 

 

Några punkter för att bidraga till att tävlingen blir trevlig och rättvis för alla. 
 

TÄVLINGSLEDARE 
Tävlingsledare: Björn Andersson 070 3210410. epost: ifkumeabadminton@gmail.com 

SPELPLATS 
Spel kommer ske på Badmintonstadion och Östra Ersbodaskolan. 
Spel kommer att ske på 12-13 banor under lördag och fram till kl 14 på söndag. Därefter 
kommer spel ske på 8 banor. Bana 2 kommer att friställas för prisutdelning efter lunch på 
söndag. 
Racketbagar, väskor mm får läggas på den vänstra läktaren (sett uppifrån). Den högra 
läktaren skall hållas fri för åskådare och besökare. 
Badmintonstadion är en öppen arena där vem som helst kan komma på besök. IFK Umeå 
badminton eller Badmintonstadion kan ej ansvara för värdesaker. 

TÄVLINGSLEDNINGEN  
Tävlingsledare är ytterst ansvarig när inte referee finns. Den har mandat att avgöra tvister, 
om spelare inte är överens. 

DOMARE  
Utbildad domare kommer att finnas tillgänglig i hallen och kan tillfrågas ang regeltolkningar. 
Domaren kan när som helst sättas in i pågående match om tävlingsledaren anser det 
nödvändigt. 

LINJEDOMARE 
Linjedomare kommer ej att finnas.  

UPPTRÄDANDE UNDER MATCHER 
Spelare och ledare förväntas ha tagit del av ”Uppförandekod för spelare” 
resp ”Uppförandekod för ledare” på svenska badmintonförbundets hemsida. 
Spelarna dömer sina linjer (på sin sida) och är ärliga. Kommer man, efter flera försök inte 
överens, spelas bollen om. Är man ännu ej överens tillkallas tävlingsledaren.  
Det är inte tillåtet att på något sätt distrahera sin spelares motståndare eller störa spelet. 
Svordomar, könsord, slag i nätet, kastade rackets eller mobiltelefoner är ej tillåtet. Olämpligt 
uppträdande på eller utanför banan kommer att rapporteras till SBF. 

COACHNING  
Coachreglerna i de olika ungdomsklasserna finns specificerade på IFK Umeås anslagstavla vid 
entrén. Respektera maxtid för coachning vid 11 och mellan set. Detta för att vi skall kunna 
hålla tidschemat! 
Det är inte tillåtet att ge råd och anvisningar när bollen är i spel. 
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BADMINTON 

ÅTERBUD / ÄNDRINGAR 
Dessa skall snarast meddelas till tävlingsledaren. Innan turneringen skall detta i första hand 
ske via e-mail. Återbud på tävlingsdagen skall kommuniceras via telefon. 

BYTE AV SKADAD, SJUK ELLER FÖRHINDRAD SPELARE 
Utbyte av spelare kan ske i samtliga kategorier före första match i aktuell tävlingsklass, om 
aktuell spelares matcher ej redan är satt som WO. Den eller de spelare som ersätter spelare 
behöver inte vara anmäld till tävlingen och det är heller inte något krav att de tillhör en viss 
förening. Den spelare som ersätter måste ha giltig tävlingslicens. Tävlingsbestämmelserna 
Sektion G§7.9. 

SKADA/BLODVITE 
Om blodvite uppstår ska matchen omedelbart stoppas och blodflödet skall på bästa sätt 
stoppas. Eventuellt blod torkas bort från banan innan spelet kan återupptas. Sjukvårdsväska 
finns i shopen. 

MATCHTIDER/MATCHUTROP 
Första matchomgång på lördag startar kl 08.30. Sista matchutrop kl 20.00. Håll koll på 
tävlingsssidan! 
En match kan ropas ut 15 minuter före utsatt matchtid. Spelarna skall vara beredda på detta 
och direkt vid matchutrop bege sig till annonserad bana. Tidsschemat är snävt och alla 
spelare måste vara uppvärmda och beredda att starta matchen efter högst 2 minuters 
inbollning.  
 
SIFFERVÄNDARE.  
Spelarna vänder siffror. Han/hon skall INTE döma någon boll och får heller INTE agera om en 
spelare frågar om någon händelse under matchen. 
I poolspel vänder vinnaren siffror på samma bana i nästa match.  
I slutspel vänder förloraren siffror på samma bana i nästa mach.  
Efter spelad match skall ena spelaren sitta siffervändare och omgående hämta protokoll. 
Det är av yttersta vikt att snabbt hämta och lämna protokoll vid sekretariatet för att inte få 
onödiga förseningar i spelschemat. 
 
BOLLAR 
Arrangören håller med bollar och kommer att se till att tillräckligt antal bollar finns tillhanda 
före respektive match. Bollmärke är Yonex. 
Begagnade bollar ska läggas i korgar som finns i anslutning till banan. 

RACKETSERVICE 
Ingen möjlighet till omsträngning kommer att finnas. 
 
Priser och Prisutdelning 
Vi försöker genomföra prisutdelning direkt efter varje färdigspelad final under söndagen. 
Priser till 1:a, 2:a och 3:or i alla kategorier. Mer information om priser kommer att anslås i 
hallen under helgen. 
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BADMINTON 

TÄVLINGSDRÄKT 

Tävlingsdräkten skall bestå av kortärmad tröja och kort byxa/kjol.  

• Namn är inte obligatoriskt på tröjan, men om namn förekommer SKALL detta vara samma 
som står i lottningen och följa BWFs regelverk, bl.a. ska höjden vara 6-10 cm  

• Om klubbtillhörighet finns på tröjan finns ingen begränsning vad gäller reklamens antal 
och utformning.  

• För tröjor utan klubbtillhörighet gäller BWF:s regler. Reglerna tillåter ett ”band” om högst 
10 cm på mage och högst 5 centimeter på rygg samt 5 reklammärken som är max 20 cm2 
stora. Tillverkarreklam/logo räknas som ett av dessa reklammärken. 
 

 

 
 
LYCKA TILL !  Och glöm inte att  HA KUL! 
 
 
 
/Björn Andersson, tävlingsledare IFK Umeå Badminton, 


