
FM reglugerð frá 14. juni 2018

Reglugerð fyri FM í badminton

§1 Luttøkutreytir

Stk. 1: Bert leikarar, ið eru føddir í Føroyum, hava føroyskt foreldur ella hava
búð minst 2 samanhangandi ár í Føroyum undan FM kappingini, hava loyvi at
luttaka.
Starvsnevndin/kappingarnevndin hevur – um serlig atlit eru galdandi - heimild
at geva undantaksloyvi frá hesi regluni. Til hetta krevst ein samd nevnd (starvs-
og kappingarnevnd).

Stk. 2: FM kappingin er kynsbýtt soleiðis at skilja, at gentur/kvinnur spæla fyri
seg og dreingir/menn spæla fyri seg – tó undantikið blandaður tvímansleikur.

Stk. 3: Yngru deildirnar eru býttar upp í aldursbólkar soleiðis, at eldri leikarar
ikki kunnu luttaka í yngru aldursbólkum. Yngri leikarar kunnu frítt velja at leika í
eldri aldursbólkum – tó kann sami leikari bert luttaka í einum ungdómsaldurs-
bólki. Aldursbólkarnir eru:

U 9: Leikarar sum ikki eru fyltir 9 ár áðrenn 1. januar í FM árinum

U11: Leikarar sum ikki eru fyltir 11 ár áðrenn 1. januar í FM árinum

U13: Leikarar sum ikki eru fyltir 13 ár áðrenn 1. januar í FM árinum

U15: Leikarar sum ikki eru fyltir 15 ár áðrenn 1. januar í FM árinum

U17: Leikarar sum ikki eru fyltir 17 ár áðrenn 1. januar í FM árinum

U19: Leikarar sum ikki eru fyltir 19 ár áðrenn 1. januar í FM árinum

Stk. 4: FM Meistarabólkurin er ein kapping fyri teir vaksnu úrvalsleikararnar,
men fyri at økja um uppmerksemi og luttakaratalið, sleppa teir bestu
ungdómsleikararnir við. Fyri at røkka hesum, verða niðanfyristandandi krøv
brúkt:

Rætt til luttøku hevur leikari, sum lýkur eitt av hesum krøvum:

- Er fylt/ur 13 ár á fyrsta kappingardegi, harafturatskal leikarin í minsta lagi
uppfylla eitt av niðanfyristandandi krøvum.

- Hevur fyrr leikt FM í Meistarabólkinum.

- Hevur leikt í Vaksin-A bólkinum í Grandprix ella samsvarandi støði uttanlands.

- Hevur luttikið í Grandprix í U17A ella samsvarandi støði uttanlands.

Stk. 5: Kappingarsnið ”FM-Meistarabólkur”

Kappingin verður spæld yvir 3 dagar.

Dag 1 verða innleiðandi bólkaspølini í einmansleiki leikt - til og við hálvfinalu
Dag 2 verða innleiðandi bólkaspølini í tvímansleiki og blandaðum tvímansleiki
leikt - til og við hálvfinalu

Dag 3 verða finalurnar í øllum trimum greinum leiktar.
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Miðjað verður eftir, at talið av dystum við hálvfinalum í hvørjari grein skal vera í
mesta lagi 4 og bara hendingaferð 5.

Talið av luttakarum kann verða avmarkað við tí endamáli, at talið av dystum er
ráðiligt fyri luttakararnar.

Til dømis:
Í einmansleiki menn er 24 pláss. (= 8 bólkar við 3 leikarum í hvørjum bólki.
Bólkavinnarin fer víðari)
Hjá kvinnum eru 12 pláss. (= 4 bólkar við 3 leikarum í hvørjum bólki.
Bólkavinnarin fer víðari)

Í øllum sløgum av tvímansleiki er pláss fyri 12 pørum. (tó upp til 16)

Eru fleiri tilmeldingar, enn pláss er fyri, verða úrtøkudystir(kvalifikationskampe)
leiktir millum teir leikarar, sum er lægst á ranglistanum. (Um leikararnir ikki eru
á føroyska ranglistanum, so verður støða tikin út frá:

Hjá monnunum: Top 16 til FM árið fyrr, gevur beinleiðis atgongd til FM
+ top 4 í Vaksin grandprix.

Hjá kvinnun: Top 8 til FM árið fyrr, gevur beinleiðis atgongd til FM
+ top 2 i Vaksin grandprix.

Kappingarnevndin kann geva undantaksloyvi (Wildcard) til spælara, sum t.d.
vegna skaða, uppihald uttanlands og tílíkt, ikki hevur havt møguleika at lúka
krøvini í §1 stk. 4.

Stk. 6: Afvikling
FM kappingar (ungdómur + vaksin) verða framdar við upprunastøði í tí galdandi
kappingarreglugerðini, sum til eina og hvørja tíð er galdandi í Badminton
Danmark - ”Fællesreglement for individuelle turneringer
(Turneringsreglementet)” paragrafferne §6 - §10 - har mett verður, at tað hevur
týdning/er umráðandi.

Legg til merkis:
- har víkt verður frá reglugerðini, tá eigur tað at vera skrivað í innbjóðingina (t.d.
at tað er innleiðandi bólkaspæl, talið av undanskipanum)


