Udarbejdet august 2011, redigeret november 2012 (rød)

BSF regler for Grandprixturnering i ungdomsrækkerne
Endamál
Formål med disse regler er, at skabe rammerne for badmintonkampe, afviklet på en retfærdig og
sportslig måde, til glæde for spillere uanset om man er nybegynder eller elite.

§1. Turneringsform
Der spilles mindst 5 turneringer, hvor hver klub står for at afholde mindst én.
(Der kan evt. afholdes et finaleslutspil*, som arrangeres af BSF, med hjælp fra en lokal klub).

De 5 turneringer kan navngives frit af klubberne, (f.eks "Torshavn Open").
Turneringer afvikles med programmet Cup 2000 (købes og ejes af BSF).
Der skal spilles efter disse regler fastsat af BSF, for at turneringen kan være pointgivende til
Grandprixmesterskabet.
Hver turnering spilles med et indledende puljespil, efterfulgt af et slutspil efter cup systemet.
Der skal findes en turneringsvinder hver gang og i alle rækker.
Vinderne (samt efterfølgende placeringer) i hver række, får ud over præmier også ranglistepoint* og
Grandprixpoint.

§2. Deltagelse.
GP turneringen er for spillere i klubber under BSF. Den arrangerende klub kan dog tillade
deltagelse af gæstespillere.
Piger og drenge spiller sammen.
Aldurin 1. januar tá ið kappingarárið byrjar ger av, í hvørjum bólki luttakarnir leika í.
U-11:
U-13:
U-15:
U-17:
U-19:

Leikari skal ikki verða 11 ár innan 01.01 í kappingarárinum
Leikari skal ikki verða 13 ár innan 01.01 í kappingarárinum
Leikari skal ikki verða 15 ár innan 01.01 í kappingarárinum
Leikari skal ikki verða 17 ár innan 01.01 í kappingarárinum
Leikari skal ikki verða 19 ár innan 01.01 í kappingarárinum

Dispensation til deltagelse i en ældre aldersklasse:
Ved deltagelse i ældre aldersklasse placeres man i A- eller B-rækken.
Ved deltagelse i mere end én turnering i ældre aldersklasse, udelukkes man for deltagelse i egen
aldersklasse (Dette gælder dog kun Grandprix turneringerne).

§3. Styrkeopdeling.
Spillerne deles i op til 4 rækker (A-B-C-D) efter styrke, hvor A er de bedste og D er nybegynderne.
Den arrangerende klub kan afgøre, om en række med mindre end 4 spillere, skal slås sammen med
en anden. Rækker kan også slås sammen på tværs af aldersgrupper.
(Ved deltagelse i "Sammenslåede rækker" er der kun spillere, som oprindeligt er tilmeldt denne række, som kan opnå
ranglistepoint.)

Placering af spillerne i de forskellige rækker, må for nye spillere komme til at bero på et skøn fra
spiller og træner.
Tilmeldingen til turneringerne er fri, dvs. man kan tilmelde den styrkerækker man ønsker.
Som udgangspunkt kan der i en sæson kun rykkes opad i rækkerne, mens nedrykning kun kan
foretages efter dispensation fra BSF.
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§ 4. Ranglistepoint .
Disse kan vindes i hver runde. Jo flere deltager i rækken, jo flere point vindes.
DBF reglementet §5 i bruges direkte i CUP 2000).
BSF udarbejder ud fra disse point en rangliste i alle rækker og aldersgrupper.
Ranglistepointene bruges til at styre oprykning til næste række og til seedning.
Pointgivning (direkte kopi af DBF´s reglement om ungdomsklassifikation):
Nr. 1 får 4 x antallet af spillere i gruppen.
Nr. 2 får 2 x antallet af spillere i gruppen.
Nr. 3/4 får 1 x antallet af spillere i gruppen. (der spilles normalt ikke om 3. pladsen).
Under 5 deltagere er der kun point til nummer 1.
Fra 5 til 11 deltagere, er der kun point til nummer 1 og 2.
(Disse pointregler er indbygget i "CUP 2000").
(i A-rækken tildeles dog manuelt point til alle deltagerne med henblik på at finde det indbyrdes styrkeforhold.

§5. Oprykning
Formålet med at rykke spillere op, er at give plads til at andre får mulighed for at vinde præmier.
Antallet point der skal til for at rykke en række op, afgøres af Kappingarnevndin efter første
spillerunde for hver sæson. Efter første turneringsrunde er afviklet, kan man se hvor mange der
deltager. Dette kan varierer fra række til række og i de forskellige aldersgrupper.
Antallet af point som kræves til oprykning, skal forsøges fastsat således, at man rykker op når man
har vundet en turnering med et passende antal deltagere.
For sæson 2010-11 var reglerne således:
Gældende for alle aldergrupper:
Fra D til C 30 point
Fra C til B 30 point
Fra B til A 50 point
(Når man er rykket en række op, nulstilles antallet af point.).

§6. Overgang til ny sæson og aldergruppe*
Spillere som skifter fra 1. års til 2. års spillere inden for årgangen, rykker således:
A rækken: Spillere forbliver i deres række og optjente point fra tidligere sæson nulstilles.
B - C - D rækkerne: Spillere forbliver i deres række og optjente point følger med.
Oprykkere fra yngre aldersgruppe:
A-række spillere med mere end 25 point rykker i A-rækken (point nulstilles)
Øvrige spillere rykker én række ned og starter sæsonen med 0 point.
Specielt for U-11, da vi her også har U-9 spillere: Oprykning til 2. års U-11 (Sæson 2011 fødeår 2001)
B - C - D rækkerne:
Spillere som har point, rykkes én række op og point nulstilles. Mens spillere uden point forbliver i deres række
*(justering og tilføjelse af flere regler, kan blive nødvendigt her)
>
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§7 Grandprix turneringsreglement
Indbydelse:
Turneringsindbydelse udarbejdes af arrangernde klub ud fra BSF skabelon.
Indbydelsen skal indeholde: Tid, sted, gebyr, præmier, tilmeldingsfrist, turneringsansvarlig i hallen,
anvarlig for turneringstilrettelægelse, mail og tlf. til afbud.

Tilmeldning
Spillerne tilmelder sig lokalt hos deres egen klub/træner, som så sender én samlet tilmelding pr. klub til BSF.

På tilmeldingslisten fra klubberne til BSF skal anføres:
Navn, fødedato og fødeår, samt rækken og aldergruppe, som spilleren ønsker deltagelse i.
Tilmeldingen lukker når fristen er udløber, men det er muligt at komme på en venteliste, så man kan
deltage, hvis der kommer afbud.

Seedning: Der seedes 2, 4 eller flere spillere ud fra DBF´s reglement om antal tilmeldte.
Der seedes med udgangspunkt i ranglisten og ved pointlighed skønner kappingarnevdin i BSF.

Turneringsplan:
BSF har ansvar for at en turneringsplan med vejledende spilletider er klar på hjemmesiden
www.bsf.fo senest 2 dage før afvikling

Afvikling:
Kampe spilles efter DBF reglement. (Der dispenseres for at spille til 21 point i rækker D - C - B).
Det forventes at deltagere i GP turneringer kender badminton spillereglerne.
Arrangerende klub skal under hele turnering have en turneringsleder til stede, som har ansvar for
afvikling efter reglement, samt ro og orden i hallen.
Pointtæller med tavle bør være på alle baner.
Arrangerende klub har ansvar for at disse bliver betjent. Hos nybegyndere kan f. eks. være af ældre
mere erfarne spillere, som også kan vejlede i reglerne. I de øvrige rækker kan det f.eks. være
vinderen eller taberen af den foregående kamp.
Det er spillerne på banen som har ansvaret for at fejl i pointtællingen rettes øjeblikkelig!
Spillerne har selv ansvar at undersøge om dommersedlen er udfyldt korrekt, inden den afleveres til
dommerbordet.

Grandprixmester
Efter hver runde gives Grandprixmester-point til 5 de bedste piger og drenge i hver årgang.
1. plads 50 point.
2. plads 40 point
3. plads 30 point (i tilfælde med delt 3. plads får begge 30 point)
4. plads 20 point
5. plads 10 point (i tilfælde af delt 5. plads, kan en evt. ekstra kamp komme på tale).
Når samlet stilling gøres op efter 5 runder, tæller kun point fra de 4 bedste runder med i
slutstillingen. (Således har man stadig mulighed for at blive GP mester, selv om man f.eks. har været syg i én runde.)
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I tilfælde af pointlighed, vinder den som har haft flest topplaceringer.
Står man stadig lige, er det den som har vundet flest indbyrdes opgør og til sidst ser man på hvem
som vandt indbyrdes opgør i sidste runde.
BSF uddeler præmie til de 3 øverst placerede drenge og de 3 øverst placerede piger, i hver
aldersklasse.
Ved deltagelse i flere aldersklasser, kan man kun vinde præmier i den alderklasse, hvor man har
deltaget i fleste turneringsrunder.
For at komme i betragtning som samlet GP vinder, skal man have deltaget i mindst 2 runder i den
pågældende aldersklasse.
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