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Några viktiga punkter för att bidra till att tävlingen blir minnesvärd, sevärd och 
av god kvalitet. Samtliga spelare, ledare och domare ska ta del av följande PM! 

 

WALKOVER, ÅTERBUD, ÄNDRINGAR 
 

Om spelare måste lämna återbud (walkover) skall detta anmälas snarast möjligt till arrangören. 
E-post: ifkumeabadminton@gmail.com ; Tfn: 070 - 321 04 10 

 
KONTAKTPERSONER 
 

Tävlingsledare Björn Andersson Tfn. 070 - 321 04 10 ifkumeabadminton@gmail.com 
   

Referee Jan-Erik Sandin Tfn. 070 - 234 65 66 Email: jansan66.badm@gmail.com 
 

REFEREE 
 

Referee är den högst ansvarige för tävlingen. Refereen är den som fattar avgörande beslut 
kring allt som rör tävlingen. Referee har också befogenhet att utdela varning (gult kort), 
rött eller svart kort (diskvalifikation). 
Referee kan och får inte ändra domslut, exempelvis meddela om en boll är ”ute” eller ”inne” 
och inte heller meddela åsikt angående domslut som avges. Däremot äger referee rätt att när 
som helst agera för att beivra olämpligt uppträdande som inte är att hänföra till matchspel. 

 
HALLEN 

Umeå Badmintonstadion, Bruksvägen 13, Ersboda Umeå. 
Under fredagens kvalspel kommer spel att genomföras på 3-4 banor. 
Under lördagen kommer huvudturneringen att spelas på 5 banor. 

 
WiFi 

Fritt WiFi finns på Umeå Badmintonstadion. 

 
INVIGNING 

Invigning kommer att hållas runt lunch, tolvtiden, på lördag. 
 

 

 



MATCHTIDER 
 

FREDAG 

Kval – Fredagens kvalmatch spelas på bana 3 kl. 17.00. 
 
LÖRDAG  

Huvudturneringen startar kl. 09.00 på lördag! 

Kvartsfinaler startar med mixeddubbel på tid som kommer att annonseras i spelschemat. 
Därefter följer DS, HS, DD och HD. 
 
SÖNDAG 

Tider för söndagens semifinaler och finaler bestäms under lördagen. 
Spelordningen beslutas av referee under lördag eftermiddag/kväll. 

 
WEBSÄNDNING OCH LIVESCORE 
 

Under hela helgen kommer det att vara livescore och websändningar (med kommentatorer). 
Om spelare inte vill bli inspelad skall detta meddelas referee eller tävlingsledaren. 

 
MATCHUTROP, UPPVÄRMNING OCH INBOLLNING 
 

Utrop av matcher kommer, så långt som möjligt, att följa de tider som anges i lottningen 
och match kommer att ropas ut som mest 15 minuter före utsatt matchtid. 

Det är alla spelares ansvar att ha koll på när det är match och vara uppvärmd och spelklar 
i god tid innan matchstart och direkt när match ropats ut bege sig till annonserad bana. 

Inbollning tillåts i högst 2 minuter. Domaren påkallar uppmärksamhet att matchen ska starta. 

För att en match skall skjutas upp krävs omständigheter som spelaren inte kan råda över, 
”force majeur”. 
Referee har rätt att diskvalificera spelare som inte kommer i tid till uppropad match. 

Det kommer att finnas minst ett par banor för uppvärmning under hela turneringen. 

 
LOTTNINGSREGLER VID KVALSPEL 
 

G 7.4.1 Vid eventuellt återbud i huvudtävlingen flyttas högst rankad spelare/par från kvalspelets 
             rankinglista in i huvudtävlingen och inplacering sker i den uppkomna vakansen. Om det 
             uppstår mer än en vakans i huvudtävlingen avgör lottning inplacering av spelarna/paren. 
G 7.4.2 Om kvalspelet i en tävling påbörjats flyttas högst placerade spelare/par på rankinglistan 
             för kvalspelet in i huvudtävlingen. Endast spelare/par som inte förlorat match i kvalspelet 
             kan flyttas in i huvudtävlingen. 
G 7.4.3 Om en match pågår i kvalspelet, och om någon av spelarna/paren är aktuell för att flyttas 
             in i huvudtävlingen, ska matchen omedelbart avbrytas för att berörd spelare/par ska kunna 
             flyttas in i huvudtävlingen. 

Om det blir aktuellt att flytta kvalspelare in i huvudturneringen p.g.a. återbud, så kommer det att 
lottas under fredagskvällen. 

 



INFORMATION UNDER TÄVLINGEN 
 

Fortlöpande information under tävlingen ges på tävlingens sida på tournamentsoftware.com. 

 
BOLLAR 
 

RSL Tourney, hastighet 78 eller 79. 
Bollarna kommer att vara testade och godkända av referee innan tureneringen startar. 

Begagnade bollar ska läggas i korgar i anslutning till banorna. 

 
DOMARE 
 

Domare kommer att finnas i samtliga matcher. 
 
 
LINJEDOMARE 

Linjedomare kommer att finnas i samtliga matcher. 

 
SJUKVÅRD 

Första hjälpen-kunnig personal kommer att finnas tillgänglig i hallen. 
Hjärtstartare och akutväskor finns på hallen. 

 
TÄVLINGSDRÄKT/KLÄDREGLER 
 

Tävlingsdräkten består av kortärmad tröja och kort byxa/kjol. 

Om det på tröjan finns angivet föreningstillhörighet tillåts reklam på tröjan utan restriktioner. 
Om detta saknas måste gällande reklamregler fastställda av BWF vara uppfyllda. 

Är kläderna tillåtna internationellt är de även tillåtna i svensk tävling. 
Landslagsdräkt eller personlig tröja med Swedentryck kommer att tillåtas så länge de följer 
BWFs reklamregler. Dock kommer vi INTE att tillåta landslagskläder från andra nationer. 

Namn är inte obligatoriskt på tröjan, men om namn förekommer SKALL detta vara samma 
som står i lottningen. 

För mer information se: 
http://www.badminton.nu/tavlingserie/tekniskafunktionarer/Nyheter/klad-ochreklamregler/ 

Vid osäkerhet ska referee tillfrågas och det är referee som avgör vad som är tillåtet. 

Reklam får förekomma på följande ställen: Vänster ärm, höger ärm, vänster axel, höger axel, 
vänster krage, höger krage och tröjans framsida och det totala antal reklamer får vara högst 5. 
Bortsett från tröjans framsida får det finnas högst en reklam per plats och varje reklam får vara 
högst 20 kvadratcentimeter.  

Reklam i form av ett ”band” får på tröjans framsida inte vara högre än 10 cm och på tröjans 
baksida inte högre än 5 cm. 

 



UPPTRÄDANDE UNDER MATCH 
 

Uppträdande under match samt i och kring hallen i övrigt skall vara korrekt och sportsligt. 
Spelare och ledare ska ha tagit del av dokumentet ”Uppförandekoder” på förbundets hemsida 
under Tävling/Serie, Regler & Bestämmelser. 

Domarna är särskilt uppmärksamma på följande situationer: 

 Svordomar eller olämpligt språkbruk 
 Slag i nätet eller mot annan utrustning kring banan 
 Kastande av racket (före, under och efter att match har avslutats) 
 Fördröjande av spelet 
 Olämpligt uppträdande (såväl mot motståndare, tekniska funktionärer som publik) 
 
Vid brott mot bestämmelserna kan spelaren få en tillsägelse, en varning (gult kort), 
”fel” (rött kort, dvs poäng till motståndaren) och i mycket allvarliga fall bli diskvalificerad. 
Spelreglerna, § 16.7. 
Olämpligt uppträdande, såväl på som utanför banan, kommer att rapporteras till SBF.  

 
COACHNING 
 

Coaching är tillåtet, men absolut INTE när bollen är i spel eller om det är störande för övriga. 
Om domaren bedömer att coachens uppträdande är störande eller distraherar motståndaren, skall 
domaren tillkalla Refereen. 

Coach ska omedelbart lämna banan när domaren annonserar att det är 20 sekunder kvar av paus. 
Coach ska sitta i de stolar som finns bakom banorna. 

Om domaren bedömer att en coach eller ledares uppträdande är störande, coachen använder ett 
oanständigt språk eller på något sätt distraherar motståndaren skall domaren tillkalla Refereen. 
Vi påminner också om att coacher ska ha sina mobiler avstängda. 
 

FORTLÖPANDE SPEL 
 

Varje medveten fördröjning av spelet kommer att beivras. Regel 16 och RTTO 3.5. Domaren 
kommer att särskild beakta om en spelare ”vandrar runt på banan” i syfte att fördröja spelet. 
Om det kommer in en boll från en närliggande bana innebär inte detta automatiskt att domaren 
dömer ”let”. ”Let” ska inte dömas om enligt domarens uppfattning spelarna inte upptäckt att en 
boll kommit in på banan eller om bollen inte stört/distraherat spelarna. Om domaren anser att 
spelare kan trampa på en boll och skadas ska ”let” dömas. 
 

SKADA / BLODVITE 
 

Vid skada skall referee tillkallas. Referee avgör om coach och/eller ledare och vid behov även 
sjukvårdskunnig personal får komma in på banan. 
 

Om blodvite uppstår så ska matchen omedelbart stoppas och blodflödet skall på bästa sätt 
stoppas. Referee avgör om coach och/eller ledare och vid behov även sjukvårdskunnig personal 
får komma in på banan. 
 



STRÄNGNINGSSERVICE 

Möjlighet att stränga om racketar kommer att erbjudas under följande tider: 
Lördag kl. 10-18 samt söndag kl. 10-12. 

 

PRISUTDELNINGAR 
 

Prisutdelning kommer genomföras efter varje avslutad finalomgång. 
Vi förväntar oss att samtliga pristagare är närvarande vid prisceremonin. 
 

MATSERVERING 
 

Under hela helgen, lördag och söndag mellan ca kl. 11-13, finns varm lunch till 
försäljning på Umeå Badmintonstadion. Pris 85 kr! 

 

SPELARLOUNCH 
 

Del av badmintonstadion kommer att skärmas av för spelarna att uppehålla sig på. 
Där kommer att finnas liggunderlag, stolar och bord. 

 

BOENDE 
Clarion Collection Hotel Uman är det officiella Junior-SM-hotellet! 
Kontakta hotellet direkt för bokning och uppge Idrottspris - Junior-SM. 

 
 

TRANSPORTER 
 

Tidsatt körschema mellan spelarhotell (Hotel Uman) och hallen kommer att publiceras. 
Schemat startar kl. 12 på fredag. 
Önskas transport till och från flyg eller tåg måste detta bokas senast onsdag 6/2 kl. 18. 

Kontakta arrangörens transportkoordinator Hasse Lundgren. Telefon 070-508 99 27. 

 

 

 

Lycka till under Junior-SM 2019 
 

Jan-Erik Sandin Björn Andersson 

Referee IFK Umeå 


