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2020-09-03
TILL RESPEKTIVE LAGLEDARE I DELTAGANDE LAG I 2020/21 ÅRS
DUBBELSPEL
På grund av antalet anmälda lag till årets spel ändras spelordningen till grupper med
4st lag i varje. Alla möter alla inom respektive grupp 2 gånger på hösten. Till vårens
spel efter nyår så går de två främsta i varje grupp till ny grupp A och de följande 2
lagen går till nästa nya grupp B.

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 18.30 i Gottsunda skolans gymnastiksal. Kom i god
tid. Grupp 1 spelar den 27/9, 6/12, ny spelordning för 17/1 och 18/4.
Grupp 2 spelar den 4/10, 13/12, ny spelordning för 24/1 och 25/4.
Bifogar: Spelschema, kontaktpersoner och vägbeskrivning och dörrkod.

*

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

Grupp 1

Grupp 2

Knätofsarna
Apotekarna
Kronåsen 1
Droppen 1

Kronåsen dam
Legenderna
Morris
Laurel & Hardy

TÄVLINGSBESTÄMMELSER: (läs igenom noga!)

Var omklädd och klar minst 5 minuter före utsatt tid!
hemmalaget håller med bollar. I dubbelspelet används Yonex Mavis.
Hemmalaget gör bollvalet. Om lagen är överens får fjäderboll användas.
Match spelas bäst av 5 set. Match spelas först till 11 (poäng på varje
boll) ingen förlängning.
Vid vinst 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. WO får ej lämnas.
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.

