2018-08-31
TILL RESPEKTIVE LAGLEDARE I DELTAGANDE LAG I 2018/19 ÅRS
DUBBELSPEL
Badmintonsektionen hälsar härmed samtliga deltagande lag välkomna till säsongens
dubbelspel. Nedan lämnar vi några uppmaningar och regler i syfte att få bättre "flyt" i
spelet.
UPPMANING TILL LAGLEDARNA:
*

Matchdatum enligt spelschema gäller. Samtliga sammandrag startar
Söndagar klockan 18.00 i Kronåskamraternas IF:s hall ”Lundellska”
Kom i god tid hallen öppnar 17.50.

*

För lång uppvärmning på matchbanan tar bort mycket dyrbar speltid.
Den enda "matchpaus" som är tillåten är 3 minuter mellan 2:a och 3:e
set!!

*

Matchprotokollen måste vara fullständiga och rätt ifyllda!
Använd utsänt protokoll.

*

Vinnande lag fyller i resultat i protokollet.
Kronåsens lag är värdar och ser till att protokoll kommer
badmintonsektionen tillhanda.

Grupp 1

Grupp 2

Legenderna
Droppen
Helan&Halvan
Kronåsen 1
De Perifera
LDX

Droppen GE
Knätofsarna
Morris
Kronåsen Dam
Adnan 2.0
Perkele

TÄVLINGSBESTÄMMELSER: (läs igenom noga!)

Var omklädd och klar minst 5 minuter före utsatt tid!
hemmalaget håller med bollar. I dubbelspelet används Yonex Mavis,
alternativt. Hemmalaget gör bollvalet. Om lagen är överens får fjäderboll
användas.
Match spelas bäst av 3 set. Match spelas först till 21 (poäng på varje
boll) ingen förlängning. Om skiljeset krävs spelas den först till 11
poäng.
Vid vinst med 2-0 och 2-1 tilldelas 1 poäng till vinnande lag.
Lag sammansätts av två spelare vid varje sammandrag. Varje lag har
dock rätt att ha flera spelare till förfogande, dock inte från andra
deltagande lag. Lämnade av WO eller frånvaro äger styrelsen rätt att
stryka lagets samtliga poäng.
Vinnare blir det lag som vinner mest antal matcher, om flera lag kommer
på samma poäng gäller följande:
1. Antal skillnad på vunna och förlorade matcher.
2. Antal skillnad på vunna och förlorade set.
3. Antal skillnad på vunna och förlorade poäng.
Vinnande lag i respektive grupp kommer att erhålla 3 stycken plaketter i
samband med prisutdelning, som äger rum några veckor efter
säsongsavslut.

Eventuella upplysningar lämnas av:

Kjell Karlsson

Tfn 070 846 7585 kvällstid

Lars Egnell

Tfn 070 882 4670

”

Olle Swanér

Tfn 070 246 5262

"

Ove Bergkvist

Tfn 070 574 9709 ”

Löpande grupptabell kommer att finnas på vår hemsida
http://www.badmintonsektionen.se/
Badmintonsektion hälsar Er välkomna.

