SPILLERNES ETISKE REGLER

1.
1.1

Formål
Formålet med disse regler er:
at sikre og opretholde en ordentlig og fair admini-stration
og gennemførsel af BWF-godkendte turneringer, og at
beskytte spillernes rettigheder samt BWF, sponsorernes
og publikums respektive rettig-heder;

1.2

at opretholde BWF’s gode navn og badminton-sportens
integritet i hele verden.

2.
2.1

Anvendelighed
De etiske regler er gældende ved alle BWF-godkendte
turneringer og for spillerne, der deltager i dem.

2.2

Alle spillere skal til enhver tid være underlagt de etiske
regler og spillereglerne for badminton. Enhver spiller,
som er tilmeldt eller nomineret til at deltage i en BWFgodkendt turnering skal acceptere disse etiske regler,
konkurrenceregulativerne, og spillereglerne for
badminton og vil dermed være bundet af dem.

2.3

Enhver spiller, der begår en overtrædelse defineret i
paragraf 3 til 5 skal anses for at have brudt de etiske
regler. Brud på de etiske regler udgør basis for en
disciplinær sag mod spilleren. BWF’s konkurrencereglement (General Competition Regulations) § 31 om
strafudmåling er gældende.

3.

Spillernes forpligtigelse og overtrædelse af
tilmelding
For sen afmelding
Hvis en spiller trækker sig fra enten kvalifikationen eller

3.1

efter offentliggørelsen af lodtrækningen til
hovedturneringen uden bevis eller tegn på ”bona fide”
tilskadekomst, sygdom, dødsfald i familien eller anden
nødsituation.
3.2

Spiller i en anden turnering
Hvis man har tilmeldt sig og er blevet godkendt til enten
kvalifikationen eller hovedturneringen i en BWF-godkendt
turnering men spiller i en anden turnering i den samme
periode som turneringen.

3.3

Hvis en spiller efter at have tilkendegivet, at
han/hun ikke er spilleklar p.g.a. tilskadekomst,
spiller
Hvis en spiller trækker sig fra en kommende turnering
p.g.a. tilskadekomst eller sygdom men spiller i en anden
badmintonturne-ring fra det tidspunkt, når til skadekomsten/sygdommen er indberettet, til begyndelsen af
den turnering, som spilleren har trukket sig fra.

3.4

Tidlig afrejse fra turneringen
Hvis en spillers rejseplaner forhindrer spilleren i at
deltage i programsatte kampe eller i hans/hendes
forpligtigelse til at gennemføre doping-tests.

4.

Spillerens lovovertrædelser under turneringen

4.1
4.1.1

Upassende adfærd
Hvis en spiller ikke udviser en hæderlig og sportslig
adfærd under kampene eller mens spilleren befinder sig
på et BWF-godkendt turneringsområde.

4.1.2

Hvis en spiller ikke opfylder goodwill formaliteterne før,
under og efter en kamp så som at takke tekniske
officials, give hånd til modstanderen osv. Spillerne skal
takke modstandere og dommer før de forlader
spilleområdet for at fejre med træner eller publikum og
så videre.

4.2
4.2.1

Overtrædelse af påklædning
Hvis en spiller ikke er passende påklædt til kampstart.
Spilleren skal have rent og acceptabelt badmintontøj på.

4.2.2

Hvis en spiller ikke overholder den pågældende
turnerings krav mht. påklædning og reklamer.

4.3

Ude af stand til at fuldende kamp
Hvis en spiller ikke fuldender en kamp, der er i gang,
medmindre han/hun fornuftigvis ikke er i stand til det.

4.4
4.4.1

For sent til en kamp /ingen kamp
Hvis en spiller kommer for sent til en kamp og bliver
diskvalificeret.

4.4.2

Hvis en spiller trækker sig fra en kamp i en turnering
selvom han/hun er i stand til at konkurrere i en anden
kamp den samme dag i samme turnering. D.v.s. at
spillere ikke må udeblive uden god grund for at
koncentrere sig om en anden kamp i den samme
turnering.

4.5

Undladelse af at gøre sit bedste
Hvis en spiller ikke gør sit bedste for at vinde en kamp.

4.6

Forsøg på at påvirke linjedommere
Hvis en spiller forsøger at påvirke en linjedommers
beslutning med arm, hånd, ketsjerbevægelser eller
verbalt.

4.7

Opsøger coaching
Hvis en spiller søger at blive coached undtagen når det
er tilladt iht. reglerne. Kommunikation af enhver slags,
hørbar eller synlig, mellem en spiller og træner vil blive
anset som coaching.
Hvis en spiller ikke opfylder sine
presseforpligtigelser
Hvis en spiller ikke møder op til en pressekonference før
turneringen organiseret en dag forud for spillerens første

4.8
4.8.1

single- eller doublekamp;
4.8.2

Hvis en spiller ikke stiller op til tv-interviews på banen
umiddelbart efter en kamp, uanset om den er vundet
eller tabt;

4.8.3

Hvis en spiller ikke stiller op til pressekonference efter en
kamps afslutning, uanset om den er vundet eller tabt,
når der er sørget for at det ikke forstyrrer spillerens
forberedelser til næste kamp. Dog ikke hvis spilleren er
kommet til skade eller er fysisk forhindret i at stille op.

4.8.4

Hvis en spiller ikke er med til at promovere en turnering
eller spillet generelt. En spiller skal være villig til at
deltage, på forlangende, i mindst en passende aktivitet
af op til en times varighed (så som autografsignering,
deltagelse i et ”møde med publikum”, spørgerunder osv.)

4.9

Overtrædelse af ceremoniprotokollen
Hvis man deltager i en turnerings finaler men ikke
deltager i præmieoverrækkelsen umiddelbart efter
kampen eller hvis man ikke er påklædt som ønsket af
turneringsledelsen (f.eks. uniform, træningstøj).

4.10

Uanstændige udråb
Hvis en spiller bruger ord, der er alment kendt og
forstået på alle sprog som banden, eller
uanstændigheder og udstødt så højt og tydeligt at det
kan høres af dommeren og tilskuerne.

4.11

Synlig uanstændighed
Hvis en spiller gør tegn eller gestikulerer med sine
hænder og/eller ketsjer eller bold som almindeligvis har
en uanstændig eller stødende betydning.

4.12
4.12.1

Mishandling af bolden
Hvis en spiller med fuldt overlæg slår farefuldt og
uforsvarligt til en bold inden eller uden for banen, slår til
en bold med uagtsom ligegyldighed for konsekvenserne,

eller bevidst beskadiger bolden.
4.12.2

Hvis en spiller bevidst ændrer ved bolden for at påvirke
dens flugt eller fart.

4.13

Mishandling af ketsjer eller udstyr
Hvis en spiller voldeligt og med fuldt overlæg ødelægger
eller beskadiger ketsjere eller andet udstyr, eller
voldsomt og med fuldt overlæg slår i nettet, til banen,
dommerstolen eller andet inventar under kampen.

4.14

Mundtligt overgreb
Hvis en spiller kommer med en udtalelse inden for
turneringens område, rettet mod en official, modstander,
tilskuer eller anden person, der tilkendegiver
uhæderlighed og er nedsættende,
fornærmende og på anden vis krænkende.

4.15

Fysiske overgreb
Fysisk overgreb på en official, modstander, tilskuer, ellen
anden person. Selv berøring af disse personer uden
tilladelse kan blive opfattet som fysisk overgreb.

4.16

Usportslig opførsel
Hvis en spiller opfører sig på en måde, der er klart grov
eller skadelig for sporten.

5.
5.1

Alvorlige lovovertrædelser af spilleren
Adfærd i modstrid med badmintonsportens
integritet
Hvis en spiller udviser en adfærd, der er i modstrid med
integriteten af sporten badminton. Hvis en spiller er
dømt, i et hvilket som helst land, for alvorlig
overtrædelse af kriminalretten, hvor straffen indebærer
mulig fængsling, vil spilleren i kraft af sin dom vurderes
til at have opført sig i modstrid med badmintonsportens
integritet. Desuden vil en spiller, der på et tidspunkt har
opført sig på en må-de der alvorligt skader badmintonsportens omdømme, og på baggrund af en sådan

opførsel vurderes til at udvise en adfærd i modstrid med
badmintonsportens integritet.
5.2

Væddemål
Hvis en spiller vædder om noget af værdi i forbindelse
med en turnering, som han/hun er eller vil være
deltagende i.

5.3

Bestikkelse eller anden betaling
Hvis en spiller tilbyder, giver, opfordrer til eller
accepterer, eller aftaler at tilbyde, give, opfordre til eller
acceptere noget af værdi til eller fra en person med
intention om at påvirke en hvilken som helst spillers
præstation eller resultatet af en kamp i en hvilken som
helst BWF-godkendt turnering.
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