Spelar- och ledar-PM
U17-SM 2018 i Ängelholm
16-18 mars

Tävlingsplats
Tävlingen spelas på Lingvallen i Skälderviken, Lingvägen 19, Ängelholm.
Walkover, återbud och ändringar
Om spelare måste lämna återbud (walkover) skall detta anmälas snarast möjligt
till arrangören via e-post u17-sm@sbmk.se .
Tävlingsledning
Marie-Louise Åström
Bo-Göran Luttrén

Telefon 076-8414502
E-post: info@sbmk.se

Referee och biträdande referee
Roger Johansson
Charlotte Jörlöv

Telefon 070-742 69 36

Boende
Hotell Lilton, hotell Hus 57 och Lingvallen är officiella SM-boenden. Mer
information under ”U17-SM i Ängelholm 2018” på http://www.sbmk.se .

Uppvärmning
Det kommer att finnas två uppvärmningsbanor (bana 5 och 10) på Lingvallen
under hela turneringen.

Bollar
Tävlingen spelas med Li-Ning bollar. Begagnade bollar ska läggas i korgar i
anslutning till banorna.

Matchtider och -utrop
FREDAG
Kvalspel spelas på fredag eftermiddag och kväll. Kvalspelet genomförs på 6
banor och planeras vara klart senast kl 20:00.
LÖRDAG
Invigningen inleds kl 08:15. Tävlingen startar kl. 09.00 på lördag. Spel
genomförs på 6 banor. Utrop av matcher kommer, så långt som möjligt, att
följa de tider som anges i lottningen och match kommer som högst att ropas ut
15 minuter före utsatt matchtid. Samling vid Meeting Point när matchutrop
närmar sig. Kommande matchutrop kommer att visas på TV-skärm via
Tournament TV. Tillåten inbollning är max 2 minuter.
SÖNDAG
Matchstart kl. 09.00 för söndagens semifinaler.
Matchstart 13.00 för söndagens finaler
Spelordningen beslutas av referee under lördag eftermiddag/kväll.

Seedning och lottningsregler vid kvalspel
Följande regler tillämpas vid eventuella återbud till tävlingen:
G 7.4.1 Vid eventuellt återbud i huvudtävlingen flyttas högst rankad
spelare/par från kvalspelets rankinglista in i huvudtävlingen och inplacering
sker i den uppkomna vakansen. Om det uppstår mer än en vakans i
huvudtävlingen avgör lottning inplacering av spelarna/paren.
G 7.4.2 Om kvalspelet i en tävling påbörjats 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.
G 7.4.3 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.
I de klasser som har reservlista kommer reserver att tillfrågas i turordning om
de vill gå in i tävlingen. Placeringen i kvalet lottas på fredag kl. 11:30 till de
platser där spelare flyttats in i huvudturneringen eller lämnat återbud förutsatt
att flera reserver är aktuella för kvalspel.
Placeringen av kvalspelare som ska flyttas in i huvudturneringen p.g.a. återbud
kommer att lottas under fredagskvällen.

Referee
Badminton Sweden har utsett Roger Johansson till refeeree vid dessa SMtävlingar. Biträdande referee är Charlotte Jörlöv
Referee är den högst ansvarige för tävlingen. Om referee inte är närvarande är
det biträdande referee som är den högst ansvarige.
Referee kan och får inte ändra domslut. Däremot äger referee rätt att agera för
att beivra olämpligt uppträdande som inte är att hänföra till matchspel.
Referee eller biträdande referee är den som beslutar om diskvalifikation av
spelare. Detta sker efter samråd med berörd domare.

Tävlingsdräkt
Tävlingsdräkten består av kortärmad tröja och kort byxa/kjol.
Om det på tröjan finns angivet föreningstillhörighet tillåts reklam på tröjan
utan restriktioner.
Om föreningstillhörighet saknas, måste gällande reklamregler fastställda av
BWF vara uppfyllda. Då gäller följande:
Reklam får förekomma på följande ställen: Vänster ärm, höger ärm, vänster
axel, höger axel, vänster krage, höger krage och tröjans framsida och det totala
antal reklamer får vara högst 5. Bortsett från tröjans framsida får det finnas
högst en reklam per plats och varje reklam får vara högst 20
kvadratcentimeter.
Reklam i form av ett ”band” får på tröjans framsida inte vara högre än 10 cm
och på tröjans baksida inte högre än 5 cm.
Landslagsdräkt eller personlig tröja med Swedentryck kommer att tillåtas så
länge de följer BWF:s reklamregler. Dock kommer vi INTE att tillåta
landslagskläder från andra nationer.

Domare
Domare kommer att finnas i samtliga matcher. Inga linjedomare under
fredagens kvalspel. Linjedomare i samtliga matcher lördag och söndag.

Uppträdande under match
Alla matcher skall genomföras med ett korrekt uppträdande. Domare/Referee
kan vidta följande åtgärder för att stävja olämpligt uppträdande.
Alla föreningsledare och tränare ska ha tagit del av badmintonförbundets
”Uppförandekoder” och det ska finnas en kännedom om detta hos alla spelare.
Svordomar

Svordomar är otillåtna och kommer att beivras.

Könsord

Alla slag av könsord är otillåtna och kommer alltid att
beivras.

Slag i nätet

Alla slag i nätet kommer att beivras.

Kastande av racket

Det är inte tillåtet att kasta sin racket eller att slå sönder
sin racket varken under eller efter match.

Coachning
Coachning är tillåtet, men inte när bollen är i spel eller om det är störande för
övriga.
Samtliga som agerar som coacher måste vara propert klädda och sitta ner på
respektive coachstol som finns vid varje bana. Det är inte tillåtet att vandra
omkring längs banan.
Spelare som coachar får göra detta men måste i sådana fall ta på sig
överdragskläder.
Mobiltelefonanvändande är INTE tillåtet under coachning

Fortlöpande spel
Varje medveten fördröjning av spelet kommer att beivras. Regel 16 och ITTO
3.5. Domaren kommer att särskild beakta om en spelare ”vandrar runt på
banan” i syfte att fördröja spelet.
Det är domaren som beslutar om ”let” ska dömas. Om det kommer in en boll
från en närliggande bana innebär inte detta automatiskt att domaren dömer
”let”. Spelare får inte ropa ”let” under spel.

Skada/blodvite
Vid skada tillkallas referee. Referee beslutar om coach och/eller
sjukvårdskunnig personal får komma in på banan.
Om blodvite uppstår så ska matchen omedelbart stoppas och blodflödet skall
på bästa sätt stoppas och ev. blod torkas bort från banan innan spelet kan
återupptas.

Prisutdelningar
Prisutdelning kommer genomföras efter varje avslutad finalomgång

Sjukvård
Första hjälpen-kunnig personal kommer att finnas tillgänglig i hallen under
helgen.

Transporter
Transporter kommer att finnas mellan flygplats, järnvägsstation, hotell och
Lingvallen
Det kommer att annonseras ett körschema på hotell och i hallen. Dessutom kan
man dagen innan beställa hos Filip Luttrén på telefon 073-819 71 34 eller epost clip__@hotmail.com

Mat
Vi kommer att sälja olika varma rätter i vår kiosk i hallen under speldagarna.
Det blir en pastarätt, toast med sallad och en vegetarisk lasagne.

Referee och tävlingsledning

