Till respektive lagledare i
2018-2019 års
badmintonserie.
Badmintonsektionen hälsar härmed samtliga deltagare välkomna till
säsongens seriespel. Nedan lämnar vi några uppmaningar och regler i
syfte att få bättre "flyt" i spelet.
UPPMANING TILL LAGLEDARNA:
* Matchdatum är inte uppskrivet i kronologisk ordning!
* Eventuella småfel kan ni själva justera med berörd part!
* Matchprotokollen måste vara fullständiga och rätt ifyllda!
OBS! Glöm ej att fylla i division och lagnummer!
* Undvik WO-matcher! Serien är gjord så att uppskjutna
matcher skall hinna spelas.
* OBS korptider på söndagar startar 18,00 och fredagar
17.30.
* Matchprotokollet skall av vinnande lag omgående lämnas i
Korplådan på Fyrisfjädern eller sändas till Ove Bergkvist,
Långjärnsg. 7 754 20 Uppsala.
Eller maila till sektionens mailadress.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER: (läs igenom noga!)
Upplysningar:
Ove Bergkvist 0706749709
Kjell Karlsson 0708467585
Olle Swanér
0702465262
Lars Egnell
0708824670
(samtliga kvällstid)
E-mail:
badmintonmail@badmintonse
ktionen.se
Hemsida:
www.badmintonsektionen.se

Uppsala Korpförening

http://idrottonline.se/
KorpforeningUppsala-Korpen

.

1. Var omklädd och klar minst 5 minuter före utsatt tid!
2. Gästspel i lag får endast ske inom samma korpklubb
samt endast till en högre division än du själv spelar i.
3. Hemmalaget håller med bollar. I seriespel används
Yonex Mavis,. Hemmalaget gör bollvalet.
I division 1 spelas matcherna med fjäderboll.
4. Varje set spelas först till 11 utan förlängning.
Varje lagmatch består av 4 singlar och 1 dubbel (respektive
delmatch bäst av 5 set).
Vid vinst med 5-0 och 4-1 tilldelas 3 poäng till vinnande lag,
vid vinst med 3-2 tilldelas vinnande lag med 2 poäng
och förlorande lag med 1 poäng.
Lag som lämnar WO förlorar matchen med 5-0.
Vid fler än 2 WO/ospelade matcher så äger styrelsen rätt att
utesluta laget.
Det lag som ej kan ställa upp till spel skall senast dagen
före match anmäla detta till motståndarlaget.
Respektive lag får själva komma överens om annan speltid,
varvid lag med förhinder håller med bana.
OBS! Lag som använder Fyrisfjäderns ”korptider” på fredag
alt. söndag måste själva kontakta ”Fjädern” och avanmäla
tiden för att kunna erhålla en ny fredags- eller söndagstid.
5. Lag får sammansättas av upp till tre spelare vid varje
match. Det lag som använder flest spelare lämnar sin
uppställning först, annars lämnar hemmalaget
uppställningen först.
6. Inga matcher får spelas efter den 12 maj 2019.
OBS! SISTA INLÄMNINGSDAG AV PROTOKOLL ÄR
SÖNDAGEN 12 MAJ 2019.
VÄL MÖTT TILL EN TREVLIG BADMINTON SÄSONG

