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Några synpunkter från Tävlingsledning och Referee i syfte att få en för alla trevlig och rättvis
tävling.

Refereens roll
Refereens roll är att se till att tävlingen genomföres på ett för alla parter så bra och rättvist
sätt som möjligt och i en sportslig anda. Med alla avses inte bara spelare utan även publik,
arrangör, press, funktionärer mm. Refereen är högsta avgörande instans och hans/hennes
beslut kan inte överklagas.

Vem är Referee?
Referee: Ann-Gerd Sjöström  mobil nr 073 0369130
Tävlingsledare: Björn Andersson  mobil nr 070 3210410

Matchlängd
Tävlingen spelas enligt principen bäst av 3 set till 21 med eventuell förlängning till 30. Två
minuters paus mellan seten. I ett eventuellt tredje set vid 11 så är det sidbyte och 1 minuts
paus. När 20 sekunder återstår av pausen tillkännager domaren "Bana X 20 sekunder". Då
skall coacherna lämna banan. Vid pauser får spelarna lämna banan.

Bollar
Matcherna spelas med Victor. Det är domaren som beslutar om bollbyte skall ske. Se till att
spelarna respekterar detta! Refereen bestämmer om vilken hastighet som skall användas och
meddelar domarna hur de skall agera.
Ingen bolltestning, endast en provserve! Vid bollbyte tas en ny boll ur röret, inga nya bollar på
golvet vid nätets stolpe. Se till att begagnade bollar läggs i bollkorgarna. Håll snyggt runt
banan. Efter matchen se till att det är städat.

Tävlingsdräkt
Tävlingsdräkten skall bestå av kortärmad tröja och kort byxa / kjol. Bestämmelserna för
reklam på tävlingsdräkten är följande:
Om klubbtillhörighet finns på tröjan finns ingen begränsning vad gäller reklamens antal och
utformning.
För tröjor utan klubbtillhörighet gäller att BWF:s regler.

Domare
Domare kommer att finnas i alla matcher. Domaren ansvarar för matchen från det att
domarprotokollet hämtats till dess att protokollet är återlämnat. Det innebär med andra ord
att om något inträffar direkt efter en avslutad match, har domaren möjlighet att avge domslut
(exempelvis varning vid dåligt uppträdande). Om domaren vill att Refereen skall komma till
banan, håll upp höger hand och försök påkalla Refereens uppmärksamhet. Domaren skall fylla



i domarprotokollet via plattan som finns vid stolen. Om något inträffat på banan (t.ex.
varning, skada) så se till att protokollet skrivs ut och lämna protokollet till Refereen och tala
om vad som hänt.

Servedömandet
Från och med kvartsfinalerna har vi servedomare. Vid behov i övriga matcher kommer en
servedomare att utses. När servedomare saknas, ansvarar domaren även för denna uppgift.
Avslutningsvis beakta ”Spelet är till för spelarna”!

Linje-domare
Två linjedomare/bana sittandes diagonalt
Spelarna dömer inga linjer och skall följaktligen inte signalera ”ut” eller dylikt. Det kan påverka
linjedomarens beslut. Om linjedomare visar att han/hon inte kan avgöra en boll, så kan
domaren, förutsatt att han/hon sett bollen, ta beslut.
Om domaren anser att linjedomarens beslut är uppenbart felaktigt så kan domaren rätta
domslutet genom att ange ” RÄTTELSE, Ute/Inne” högt och tydligt.

Uppvärmning - Inbollning
Tidsschemat är snävt. Max 2 minuters inbollning på banan. Domaren tar tid och åligger
spelarna att starta!

Matchutrop
Matcherna ropas ut tidigast 15 minuter innan utsatt starttid om inte annat meddelas.
Matcherna avverkas i matchnummerordning. Avvikelser i matchordningen kan förekomma.
Meeting Point är på bana 7 i B-skeppet till höger.

Lokala föreskrifter
Alla bollar som slår i taket eller eventuella hinder är förlorade.

Skada/blodvite
Vid skada skall Referee/Tävlingsledare kallas till banan. Referee kan tillåta skadad spelares
ledare/ tränare att komma in på banan. Vid blodflöde ska det på bästa sätt stoppas innan
matchen får fortsätta och blod på golvet skall torkas upp. Fysio finns på plats

Uppträdande under match
Svordomar och könsord är inte tillåtna och ska alltid beivras.
Vid lindrigare svordomar ska en tillsägelse utdelas.
 Om spelaren fortsätter att svära meddelar domaren att gult kort kan komma att

utdelas.
 Om svordomen är grov samt skriks ut högt ska en varning utdelas.
 Om svordomen eller könsordet riktas mot funktionär ska ett rött kort utdelas och

referee tillkallas omedelbart.
Alla slag i nätet som sker av ilska eller i besvikelse ska beivras. Om det är en lättare ”nafsning”
så räcker det med en tillsägelse.



 Om det hela upprepas följer ytterligare en tillsägelse med i betydligt strängare
ordalag.

 Sista steget är även här gult kort.
 Om det däremot är ett mycket kraftigt slag så ska gult kort omedelbart utdelas.
 Om nätet skadas eller går sönder eller lossnar från nätstolparna ska ett rött kort

utdelas och spelaren riskerar att diskvalificeras.

Det är inte tillåtet att kasta sin racket, varken under eller efter match.
 Vid lindrigare agerande (det vanligaste är att en spelare kastar sin racket under nätet

när han/hon ska byta sida), ska domaren ge tillsägelse.
 Om en spelare däremot under match eller efter match kastar sin racket i ilska eller

stor besvikelse måste domaren snabbt göra en bedömning om gult eller rött kort ska
utdelas. Sker detta utan fara för andra kan man avstå från att ge kort, känslor vill vi att
spelarna visar och då är negativa känslor en del av spelet.

Om en spelare inte tackar huvuddomare/servedomare efter avslutad match ska han/hon
erhålla en varning (gult kort).
Generellt gäller vid denna tävling att viss hänsyn skall tas till spelarnas ovana vid att ha
domare.

Coachning
Coacherna skall ha städad klädsel, helst klubboverall och ej ”flip flop” sandaler.
Coachning är tillåtet, men observera följande:
Det är inte tillåtet att ge råd och anvisningar när bollen är i spel. Coacher med mobil i handen
är absolut förbjudet.
Det är inte tillåtet att på något sätt distrahera sin spelares motståndare eller störa spelet.
Om det inträffar så tillkalla Referee.

Mobiltelefoner
Om en spelares mobil börjar ringa på eller i närheten av banan, avbryt spelet och dela ut en
varning. Se till att din egen mobil är avstängd eller i tyst läge.

Spelar lounge
Bana 8 är avsatt som spelar lounge och uppvärmningsbanor finns i C-skeppet, till vänster i
hallen.

Referee: Ann-Gerd Sjöström


