
Tävlings-PM 
Victor Badminton SM 2023, BMK Aura 

3-5 februari 2023 
 

Här följer några viktiga punkter för att bidra till att SM-tävlingarna blir sevärda 
och av god kvalitet. Samtliga spelare, ledare och domare ska ta del av detta PM! 

 

WALKOVER, ÅTERBUD, ÄNDRINGAR 
 

Om spelare måste lämna återbud (walkover) skall detta anmälas snarast möjligt till arrangören. 
E-post: auraungdom@hotmail.com ; Tfn: 070 – 890 59 92 

 
TÄVLINGSLEDNING 
 

Tävlingsledare Hans Christensson Tfn. 070 - 890 59 92 Email: auraungdom@hotmail.com 

Bitr. tävl.ledare Ludwig Sikström Tfn. 072 - 350 41 31 

 
REFEREE/BITRÄDANDE REFEREE 

Referee Jan-Erik Sandin Tfn. 070 - 234 65 66 Email: jansan66.badm@gmail.com 

Bitr. referee Pekka Lehto Tfn. 073 - 673 10 46 Email: pekka.lehto1967@gmail.com 
 

REFEREE 
 

Referee är den högst ansvarige för tävlingen. Refereen är den som fattar avgörande beslut 
kring allt som rör tävlingen. Referee har också befogenhet att utdela varning (gult kort), 
rött eller svart kort (diskvalifikation). Om referee inte är närvarande är det biträdande referee 
som är den högst ansvarige. 
Referee kan och får inte ändra domslut, exempelvis meddela om en boll är ”ute” eller ”inne” 
och inte heller meddela åsikt angående domslut som avges. Däremot äger referee rätt att när 
som helst agera för att beivra olämpligt uppträdande som inte är att hänföra till matchspel. 

 
HALLEN 

Malmö Badmintoncenter, Eriksfältsgatan 30, 21455 Malmö. Lilla Hallen. 
Fredagens matcher, kvalspel, kommer att spelas på 6 banor. 
Lördagens matcher i huvudturneringen kommer att spelas på 6 banor. Kvartsfinaler på 4 banor. 
Söndagens semifinaler och finaler kommer att spelas på 2 banor. 

 
INBOLLNING FREDAG 

Under fredag förmiddag finns det möjlighet att spela in sig på hallen där uppvärmningsbanorna, 
bana 15-20, står till förfogande. 



WiFi 

Fritt WiFi finns Malmö Badmintoncenter. Uppgifter om nätverk och lösenord finns i hallen. 

 

INFORMATION UNDER TÄVLINGEN 
 

Fortlöpande information ges på tävlingens sida på badmintonsweden.tournamentsoftware.com. 

 
MATCHTIDER 
 

FREDAG 

Kvalspelet inleds som tidigast kl. kl. 13.00 på fredag. Beroende på antalet anmälda spelare 
och par kan kvalet komma att starta senare. 

 
LÖRDAG  

Huvudturneringen startar kl. 09.10 på lördag! 
Kvartsfinaler tidsätts under lördagen. 

 
SÖNDAG 

Söndagens semifinaler startar kl. 09.00. Finalpasset startar preliminärt kl. 13.00. 
Spelordningen beslutas av referee under lördag kväll och spelas enligt ”follow bye”. 

 
WEBSÄNDNING OCH LIVESCORE 
 

Under hela tävlingen, fredag till söndag, kommer det att vara livescore samt webbsändning 
från samtliga 6 banor via Solidsport. Om spelare inte vill bli inspelad skall referee informeras. 

 
MATCHUTROP, UPPVÄRMNING OCH INBOLLNING  
 

Utrop av matcher kommer, så långt som möjligt, att följa de tider som anges i lottningen 
och match kommer att ropas ut som mest 15 minuter före utsatt matchtid. 
Det är alla spelares ansvar att ha koll på när det är match och vara uppvärmd och spelklar 
i god tid innan matchstart. När spelare på uppmaning av matchkontrollen ombeds att bege 
sig till meeting-point inför match, ska detta ske skyndsamt utan onödig fördröjning. 

Inbollning tillåts i högst 2 minuter. Domaren påkallar uppmärksamhet att matchen ska starta. 

För att en match skall skjutas upp krävs omständigheter som spelaren inte kan råda över, 
”force majeur”. Referee har rätt att diskvalificera spelare som inte kommer i tid till uppropad match. 

Under hela tävlingen kommer bana 15-20 i Stora hallen att användas som uppvärmningsbanor. 

 

SPELARLOUNGE 
 

Under helgen kommer bana 7-9 i Stora hallen att avdelas som spelarlounge, där alla spelare 
ska placera sitt bagage och sina spelarväskor. 

 

 



MEETING-POINT 

Under hela tävlingen, från kvalspel fredag, kommer Meeting-Point att tillämpas. Spelare och 
tekniska funktionärer samlas på anmodan från speakern på bana nr 10 i Stora hallen, som 
kommer att avdelas som Meeting-Point. 

 

BOLLAR 
 

VICTOR. Två hastigheter, 77 och 78, kommer att finnas tillgänglig. Bollarna kommer att 
vara testade och godkända av referee innan tävlingen startar. Begagnade bollar ska läggas 
i korgar i anslutning till banorna. 

 

LOTTNINGSREGLER VID KVALSPEL (Tävlingsbestämmelserna 5.6) 
 

§ 80 Vid eventuellt återbud i huvudtävlingen flyttas högst rankad spelare/par från kvalspelets 
        rankinglista in i huvudtävlingen och inplacering sker i den uppkomna vakansen. Referee 
        beslutar inför tävlingen om en tidpunkt då samtliga inrapporterade återbud placeras in i 
        huvudtävlingen. Detta ska göras offentligt på ett lagledarmöte eller liknande. Tidpunkten 
        ska publiceras i tävlingsprogrammet. Eventuella återbud som inträffar efter denna tidpunkt 
        lottas in vartefter de uppkommer. Om det uppstår mer än en vakans i huvudtävlingen avgör 
        lottning inplacering av spelarna/paren.  

§ 81 Om kvalspelet i en tävling påbörjats när en vakans uppstår i huvudtävlingen, flyttas högst 
        placerade spelare/par på rankinglistan för kvalspelet in i huvudtävlingen. Endast spelare/par 
        som inte förlorat match i kvalspelet kan flyttas in i huvudtävlingen. 

§ 82 Om en match pågår i kvalspelet, och om någon av spelarna/paren är aktuell för att flyttas in 
        i huvudtävlingen, ska matchen omedelbart avbrytas för att berörd spelare/par ska kunna 
        flyttas in i huvudtävlingen. Matchen ska registreras som vunnen av den spelare/par som ej 
        flyttades in i huvudtävlingen.  
 

Om det blir aktuellt, kommer nykomponerade par i herrdubbel, damdubbel och mixed, att 
flyttas till kvalspelet och par från kvalspelet kommer att flyttas till huvudturneringen. 
Detta kommer att genoföras/lottas under fredag förmiddag och i denna tävling har referee 
beslutat att detta sker kl. 10 på fredag förmiddag. 

Även reserver som flyttas in i huvudturneringen kommer att lottas in kl. 10 på fredag förmiddag. 

Om det blir aktuellt att flytta kvalspelare in i huvudturneringen p.g.a. återbud, så kommer detta 
att lottas under fredag kväll. I denna tävling har referee beslutat att detta sker omedelbart 
direkt efter att sista kvalmatchen är färdigspelad fredag kväll. 

 

DOMARE 
 

Det kommer att finnas minst domare i samtliga matcher från och med kvalspelet på fredag. 
Från lördag kommer det att vara såväl domare som servedomare i samtliga matcher. 
Domarlounge kommer att under tävlingen vara på bana 11. Samling sker i möteslokal i källaren. 

 
LINJEDOMARE 

Linjedomare kommer att finnas i samtliga matcher från och med kvalspelet på fredag. 
Från och med kvartsfinalerna kommer det att finnas fyra linjedomare per bana. 



SJUKVÅRD 

Fysio kommer att finnas på hallen under hela helgen. Hjärtstartare och akutväskor finns på hallen. 

 

SKADA / BLODVITE 
 

Vid skada skall referee tillkallas. Referee avgör om coach och/eller ledare och vid behov även 
sjukvårdskunnig personal får komma in på banan. 
 

Om blodvite uppstår så ska matchen omedelbart stoppas och blodflödet skall på bästa sätt 
stoppas. Referee avgör om coach och/eller ledare och vid behov även sjukvårdskunnig personal 
får komma in på banan. 

 

TÄVLINGSDRÄKT/KLÄDREGLER 
 

Tävlingsdräkten består av kortärmad tröja och kort byxa/kjol. 

Om det på tröjan finns angivet föreningstillhörighet tillåts reklam på tröjan utan restriktioner. 
Om detta saknas måste gällande reklamregler fastställda av BWF vara uppfyllda. 

Är kläderna tillåtna internationellt är de även tillåtna i svensk tävling. 
Landslagsdräkt eller personlig tröja med Swedentryck kommer att tillåtas så länge de följer 
BWF:s reklamregler. OBS! Landslagskläder från andra nationer tillåts INTE. 

Namn är inte obligatoriskt på tröjan, men om namn förekommer SKALL detta vara samma 
som står i lottningen. 

Vid osäkerhet ska referee tillfrågas och det är referee som avgör vad som är tillåtet. 
Regler om klädsel vid svenska tävlingar finns i tävlingsbestämmelserna sektion B. 

 

UPPTRÄDANDE UNDER MATCH 
 

Uppträdande under match samt i och kring hallen i övrigt skall vara korrekt och sportsligt. 
Spelare och ledare ska ha tagit del av dokumentet ”Uppförandekoder samt klädsel”, sektion B, 
på Badminton Swedens hemsida under Spela & Tävla – Tävla – Tävlingsregler. 

Domarna är särskilt uppmärksamma på följande situationer: 

 Svordomar eller olämpligt språkbruk 
 Slag i nätet eller mot annan utrustning kring banan 
 Kastande av racket (före, under och efter att match har avslutats) 
 Fördröjande av spelet 
 Olämpligt uppträdande (såväl mot motståndare, tekniska funktionärer som publik) 
 
Vid brott mot bestämmelserna kan spelaren få en tillsägelse, en varning (gult kort), 
”fel” (rött kort, d.v.s. poäng till motståndaren) och i mycket allvarliga fall bli diskvalificerad. 
Spelreglerna 16.6. Olämpligt uppträdande, såväl på som utanför banan, kommer att rapporteras 
till Badminton Sweden. 

 



COACHNING 
 

Coaching är tillåtet, men absolut INTE när bollen är i spel eller om det är störande för övriga. 
Vi accepterar att coacher applåderar, men det får inte på något vis vara störande för någon part. 
Applåder är i första hand förbehållet publiken. Tänk på det. 

Om domaren bedömer att en coach eller ledares uppträdande är störande, coachen använder ett 
oanständigt språk eller på något sätt distraherar motståndaren skall domaren tillkalla Refereen. 
Referee kan ta beslut om att avvisa coachen från banan. Om en coach avvisas från en bana 
kommer särskild rapport att skrivas som sedan skickas in till förbundet. 

Coach ska omedelbart lämna banan när domaren annonserar att det är 20 sekunder kvar av paus. 
Coach ska sitta i de stolar som finns bakom banorna. 

Coachers klädkod ska följa uppförandekod och klädsel för coacher. Coacher som uppträder i 
olämplig klädsel kommer att få en tillsägelse att lämna coachplatsen för att rätta till sin klädsel. 
Olämplig klädsel inkluderar t.ex. flip-flops, sandaler och strand/ bermudashorts, mössa/keps. 

Vi påminner också om att coacher ska ha sina mobiler avstängda. 
 

FORTLÖPANDE SPEL 
 

Varje medveten fördröjning av spelet kommer att beivras. Domaren kommer att särskild beakta 
om en spelare ”vandrar runt på banan” i syfte att fördröja spelet. Om det kommer in en boll från 
en närliggande bana innebär inte detta automatiskt att domaren dömer ”let”. ”Let” ska inte dömas 
om enligt domarens uppfattning spelarna inte upptäckt att en boll kommit in på banan eller om 
bollen inte stört/distraherat spelarna. Om domaren anser att spelare kan trampa på en boll och 
skadas ska ”let” dömas. 
 

INVIGNING 

Invigning av Victor Badminton SM 2023 kommer att ske lördag morgon kl. 08.50 där tal och 
sång kommer att inleda årets SM-tävlingar. 

 

STRÄNGNINGSSERVICE 

Under hela tävlingen kommer Malmö Badmintoncenter att erbjuda omsträngning av racketar. 
 

PRISUTDELNINGAR 
 

Prisutdelning kommer genomföras efter varje avslutad finalomgång. 
Vi förväntar oss att samtliga pristagare är närvarande vid prisceremonin. 

 

 

 



MATSERVERING 
 

I Malmö Badmintoncenters restaurang serveras dagens lunch samt á la carte middag varje dag. 
Betalning med kort, swish eller kontant. Restaurangen är öppen mellan lö. 10 och 23. 
På hallen kommer det att finnas ett café som har öppet lördag kl. 9-20 och söndag kl. 9-16. 

 

BOENDE 
Malm Arena Hotel är det officiella SM-hotellet. 
Adress: Hyllie Boulevard 12, 21532 Malmö Tfn. 040 - 642 04 00 

 

TRANSPORTER 
 

Arrangören ordnar med transporter under tävlingen fredag, lördag och söndag. 

Bokning av transporter innan tävlingen görs till auraungdom@hotmail.com. 

Bokning av transporter under tävlingen görs på tfn. 073 - 143 38 55 

 

UTRYMNING/NÖDUTGÅNG 
 

Om hallen/arenan p.g.a. oförutsedd händelse blir tvungen att utrymmas, så sker det 
via nödutgångar på banan 12-13. 

 

 

 

Lycka till Victor badminton SM 2023 
 

Jan-Erik Sandin Pekka Lehto 

Referee Biträdande referee 

 

Hans Christensson 

Tävlingsledare 


