
Tävlings-PM
Lergöksträffen 2023 ABCD

Här följer några viktiga punkter för att bidra till att tävlingen blir lyckad och av god kvalitet.
Samtliga spelare, ledare och funktionärer rekommenderas att ta del av detta PM!

WALKOVER, ÅTERBUD, ÄNDRINGAR
Om spelare måste lämna återbud (walkover) skall detta anmälas snarast möjligt till
arrangören. E-post: info@sbmk.se alternativt sekretariatet på tävlingsdagen

Tävlingsledning

Tävlingsledare Anders Persson

Bitr. tävlingsledare Marie-Louise Åström

Tävlingsledare
Tävlingsledaren är den högst ansvarige för tävlingen. Tävlingsledaren är den som fattar
avgörande beslut kring allt som rör tävlingen. Tävlingsledaren har också befogenhet att
utdela varning (gult kort), rött eller svart kort (diskvalifikation). Om Tävlingsledaren inte är
närvarande är det biträdande Tävlingsledaren som är den högst ansvarige.

Tävlingsledaren kan och får inte ändra domslut, exempelvis meddela om en boll är ”ute”
eller ”inne” och inte heller meddela åsikt angående domslut som avges av domare eller
spelare. Tävlingsledaren har möjlighet att tillsätta en domare om tävlingsledaren bedömer
det som lämpligt. Däremot äger Tävlingsledaren rätt att när som helst agera för att beivra
olämpligt uppträdande som inte är att hänföra till matchspel.

Hallen
Lingvallen, Lingvägen 19, 262 61 Ängelholm

Hallen har 10 banor och vi kommer att spela på upptill 9 banor vid behov för att hålla
tidsschemat även om varje omgång består av färre matcher.

Inbollning
Max 3 minuter efter att ni fått tillgång till banan skall matchen påbörjas.

mailto:info@sbmk.se


Siffervändare
Scoreboard Live används och siffervändare har en padda för att registrera poängen. Vid
poolspel är det vinnaren som vänder på samma bana i nästa match annars är det den som
förlorar. Vi vore tacksamma om det till första matcherna respektive dag finns frivilliga som
hjälper till.

INFORMATION UNDER TÄVLINGEN
Fortlöpande information ges på tävlingens sida på
badmintonsweden.tournamentsoftware.com.

BOLLAR
Lining med hastigheten 78 finns tillgängliga vid prisbordet. Begagnade bollar skall läggas i
korgar i anslutning till banorna.

PRISUTDELNING
Prisutdelning kommer genomföras efter varje avslutad finalomgång. Vi ser gärna att
samtliga pristagare är närvarande vid prisceremonin.

MATSERVERING
I hallen kommer det att finnas servering av varm mat båda dagarna. En vegetarisk variant
kommer att finnas.

UTRYMNING/NÖDUTGÅNG
Om hallen p.g.a. oförutsedd händelse måste utrymmas, så sker det
via 2 st nödutgångar till höger när ni kommer in i hallen. Titta gärna efter dem direkt när ni
anländer till hallen

Lycka till

Anders Persson
Tävlingsledare

https://www.scoreboardlive.se/tournament/show/1251

