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1.0

Rækkeantallet
Aldersklasserne U13, U15 er opdelt i følgende 6 rækker:
Eliterækken - Mesterrækken - A-rækken - B-rækken - C-rækken - D-rækken
Eliterækken er rækken for den absolutte elite, og D-rækken er for de spillere, der er på
begynderniveau.
I U19 er der ingen C- og D-række og således kun 4 rækker.
I U17 er der ingen D-række og således kun 5 rækker.
I U11 er der 4 rækker. Rækkebetegnelsen er her A-, B-, C- og D-rækken.
I U9 er der én række. Rækkebetegnelsen er B-række.

Arbejdsopgaver for ungdomsklassifikationsudvalget
Udvalget er ansvarligt for:
a) Reglement for ungdomsklassifikationen
b) Klassifikationen for rækkerne Mester – D. DBF’s Ungdoms Elite Udvalg (UEU)
varetager alle E-spillere.
c) Op- eller nedrykning udenfor pointsystemet, herunder dispensation, hvor
reglementet giver mulighed for det samt meddele ændringen til
"Ungdomsklassifikationsadministrator i badminton".
d) kontakten til klubber/foreninger i alle spørgsmål vedr. pointgivning og
klassifikation i fællesskab med administratoren.
e) At være opmærksom på pointkriterier i alle rækker.

Ungdomsklassifikationsudvalg
DBF og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles
ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget består af 6-8 medlemmer
udpeget af DBF og DGI. Administration af ungdomsklassifikationen varetages af en fælles
administrator. Se www.badminton.dk og www.dgi.dk/badminton med henblik på, hvor
henvendelse skal rettes om spørgsmål til ungdomsklassifikationen.

Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton

4.0
4.1
4.2

Klassifikationsansvar
ELITERÆKKEN
Klassifikationsansvaret for eliterækken varetages af DBF’s UEU.
MESTER-, A-, B-, C-, OG D-RÆKKEN
Klassifikationsansvaret for Mester-, A-, B-, C- og D-rækken varetages af
ungdomsklassifikationsudvalget efter indstilling modtaget fra klubberne/foreningerne.
Tilmelding i den rigtige aldersklasse og række er klubbens/foreningens ansvar.

5.0
5.1

Point
POINTSKALA
I hhv. herre- og damesingle - herre-, dame- og mixed double gives point som følger:
Nr. 1: 4 gange det programsatte deltagerantal/par
Nr. 2: 2 gange det programsatte deltagerantal/par
Nr. 3-4: 1 gang det programsatte deltagerantal
Under 5 deltagere/par gives kun point til nummer 1.
Fra 5 til og med 11 deltagere/par gives point til nummer 1 og 2.
Fra 12 deltagere/par til og med 31 deltagere/par gives point til nummer 1, 2, 3, og 4.
Fra 32 deltagere/par og op til 63 deltagere/par gives 16 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og Drækkerne. Fra 64 deltagere/par og derover gives 32 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og Drækkerne.
Der gives ikke point til E-rækkespillere. Her udgives en særskilt pointliste i DBF.
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5.1.1 Ved forkert tilmelding af en spiller (i en lavere række eller aldersklasse end spillerne er
klassificeret) kan den pågældende spiller ikke opnå point til klassifikationen. Point tildeles
ikke til andre, selvom en spiller ikke tildeles point for en ikke berettiget placering.
Om deltagelse i en højere aldersklasse – se 6.1.3.

U19
U17
U15
U13
100
200
200
100

Piger
150
350
350
150

150
100
50

150
300
300
125

Drenge
200
450
450
225

U19
U17
U15
U13
100
50
25

Fra A-rækken til mesterrækken:

U13, U15, U17 og U19
Fra B-rækken til A-rækken:
Fra C-rækken til B-rækken1:
Fra D-rækken til C-rækken2:

års/sidste-års U11)
600
800
75
100
25
50
25
50
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Særregel om pointgrænse i U11 C og D gældende fra 1/7 2009 og indtil videre:
Særregel for U11 C-rækken til B-rækken:
40
80
Særregel for U11 D-rækken til C-rækken:
20
30

U11
U11 til U13 (automatisk oprykning kun for 2.
Fra U11 A-rækken til U13 M-rækken
Fra B-rækken til A-rækken:
Fra C-rækken til B-rækken:
Fra D-rækken til C-rækken:

Op- og Nedrykningsregler i sæsonen
OPRYKNINGSSKALA
En spiller oprykkes til en højere klassificering inden for sin aldersgruppe på grundlag af et
pointsystem. For spillere, der er omfattet af klassificeringen, gælder, at vedkommende
ikke kan deltage i en lavere række eller aldersklasse end den, i hvilken spilleren er
klassificeret.
Der oprykkes efter følgende skala:
fra Mesterrækken til Eliterækken:

5.2 TURNERINGER/STÆVNER DER TÆLLER I KLASSIFIKATIONSSYSTEMET
Alle kredses og landsdelsforeningers individuelle arrangementer/mesterskaber indgår i
klassificeringssystemet med undtagelse af turneringer i Eliterækken.
Der gives ikke point i klassifikationssystemet, hvis der er tale om sammenlagte rækker,
f.eks. en turnering/et stævne sammenlagt af A- og B-rækken. Dog vil f.eks. en A-rækketurnering/stævne, hvori B-rækkespillere deltager, være pointgivende. Der gives heller
ikke point i klassifikationssystemet, hvis turneringen ligger i perioden fra 15/6 til 15/7.
Point gives på baggrund af det programsatte deltagerantal/par, herunder også medtaget
spillere/par, som er klassificeret i en lavere række.
5.2.1 For at en turnering/stævne kan være pointgivende skal den afvikles i Cup2000, og
arrangøren skal hente turneringsoplysninger og tilmeldinger via Cup2000, ligesom
resultater skal sendes elektronisk via Cup2000 efter afholdelse.
6.0
6.1

1
2

U19 undtaget
U17 og U19 undtaget.

U9 til U11 (automatisk oprykning kun for 2. års/sidste-års U9)
Fra U9 B-rækken til U11 C-rækken
50
100
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6.1.1 Uanset om pointene er opnået i flere forskellige turneringer, eventuelt i hver sin sæson
(1. års og 2. års), skal der ske oprykning, når pointgrænsen opnås.
Alle oprykninger sker øjeblikkeligt og uden meddelelse herom, idet det dog er tilladt at
deltage i efterfølgende turneringer/stævner, hvortil tilmeldingsfristen er udløbet ved
oprykningen.
6.1.2 Hvis en spiller opnår point i en højere række end den, hvori vedkommende er
klassificeret, rykker spilleren op i denne række.
I Eliterækkerne kan kun deltage E-rækkespillere, dog undtaget U19 E-rækken, hvor der,
hvis DBF’s UEU vurderer, at der er plads, kan deltage M-rækkespillere. En Mrækkespillers deltagelse eller opnåelse af point i E-rækken kvalificerer dog ikke spilleren
til E-række-klassifikation.
6.1.3 Dispensation til at deltage i en højere aldersklasse end den spilleren tilhører, kan kun
gives til spillere, som er klassificeret i deres aldersklasses bedste række. Dispensation
kan kun gives til at deltage i den højere aldersklasses E-række, dog kan en U11 Arækkespiller gives dispensation til U13 E- eller M-række.
Dispensationen gives typisk for en enkelt turnering, men kan i særlige tilfælde gives for
en sæson. Ungdomsklassifikationsudvalget dispenserer for U11 A-rækkespilleres
oprykning til U13 M-række, men UEU dispenserer for oprykning til E-rækken i alle
aldersgrupper. Dispensation gives via indstilling fra klub/forening til hhv. UEU eller
Ungdomsklassifikationsudvalget.
For U9 spillere gælder, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation til at deltage i U11
A- eller B-rækken. En dispensation vil gælde resten af sæsonen og medfører, at spilleren
ikke længere kan deltage i U9-turneringer. Kun i helt særlige tilfælde kan der
dispenseres for at nedrykke spilleren igen, men tidligst efter 3 spillede turneringer. U9
spillere med dispensation til at deltage i U11 kan dog deltage i
kreds/landsdels/landsmesterskaber i U9.
Dispensationer til U9 spillere gives af ungdomsklassifikationsudvalget.
I turneringer/stævner hvor en U9-række er udbudt, men hvor turneringen/stævnet
aflyses pga. for få tilmeldinger (under 5 personer i en række) kan det tillades at U9spillere oprykkes til U11-rækken. Er U9-rækken ikke udbudt kan U9-spillere ikke deltage
i U11-rækken uden forudgående dispensation, jf. ovenfor.

6.2 OP- OG NEDRYKNING, SAMT POINTJUSTERING VED SÆSONSKIFTE (gældende
for overgangen mellem sæson 2010/2011 og 2011/2012)
6.2.1 Eliterækken
Pr. 1. juli (sæsonstart) består eliterækken af spillere, der har kvalificeret sig efter
nedenstående kriterier A-D. Bortset fra 1. års U13 vil alle eliterækkespillere blive
nedrykket til mesterrækken, uanset om man fortsætter i samme årgang eller overgår til
højere aldersklasse. For sæsonskifte 2011/2012 til 2012/2013 nedrykkes 1. års U13 også
til mesterrækken.
Spillere, som ikke overgår til en ny aldersklasse og som nedrykkes fra elite- til
mesterrække starter med en tredjedel af det nødvendige antal point for oprykning til
eliterækken, jf. stk. 5. Ingen spillere kan starte sæsonen i M-rækken med mere end dette
antal point. Derfor reduceres pointene dertil for 2. års mesterrækkespillere, som har flere
point end en tredjedel af det nødvendige antal point for oprykning til eliterækken.
E-rækkespillere, som overgår til ny aldersklasse starter i M-rækken uden point.

Side 3 af 7

DGI badminton

bedst
bedst
bedst
bedst
bedst

placerede
placerede
placerede
placerede
placerede

spillere
spillere
par, 3-6 spillere.*
par, 3-6 spillere.*
par, 2-4 spillere.*

Automatisk klassifikation af vindere af Danmarks Mesterskaberne.
Spillere, som vinder årets individuelle Danske Mesterskab, er kvalificeret til eliterækken i
den kommende sæson, uanset om spilleren rykker op i en højere aldersklasse.

A

8
8
3
3
2

senest afsluttede sæson, og som derved bliver i samme aldersklasse

Automatisk klassifikation ud fra point på pointlisten for elitespillere.
Kvalificeret til eliterækken i en ny sæson er spillere, som opnår følgende placering på
pointlisten for elitespillere:
1.-års spillere i den
til den nye sæson:
Herresingle:
Damesingle:
Herredouble:
Damedouble:
Mixed double:
Spillerne skal dog være placeret blandt Top 30 på pointlisten i den senest afsluttede
sæson for at forblive eliterækkespillere.
2.-års spillere i senest afsluttede sæson, og som derved rykker op i en ny aldersklasse til
den nye sæson:
Herresingle:
4 bedst placerede spillere
Damesingle:
4 bedst placerede spillere
Herredouble:
2 bedst placerede par, 2-4 spillere.*
Damedouble:
2 bedst placerede par, 2-4 og spillere.*
Mixed double:
2 bedst placerede par, 2-4 spillere.*

B

Klassifikation igennem klassifikationsturneringer (”Ligeårgangsturneringer” – U12, U14,
U16 og U18)

* Såfremt automatisk kvalificerede doublepar består af spillere med forskellige
aldersklasser, kan der forekomme et ulige antal.

C

Der afvikles hvert år klassifikationsturnering i hver af de fire årgange. Disse turneringer
afvikles ultimo april eller primo maj.
Turneringerne afvikles som U12, U14, U16 og U18 turneringer. Deltagere i de enkelte
turneringer er dermed spillere, som er 1.-års spillere i den igangværende sæson, samt
2.-års spillere i den igangværende sæson fra den umiddelbart lavere aldersklasse.
I turneringerne må kun elitespillere deltage, samt de bedste 15 1.-års
mesterrækkespillere ud fra højest pointantal på ungdomsklassifikationslisten. I tilfælde af
pointlighed mellem flere af de lavest kvalificerede mesterrækkespillere, må alle disse
deltage i klassifikationsturneringen.
Skæringsdato for Mesterrækkespillerne vil være torsdagen tættest på 1. marts hvert år.
Deltagere i U12-klassifikationsturneringen er 1.-års U13 mesterrækkespillere
i ungdomsklassifikationen, samt U11 A-spillere, som oprykkes til U13-spillere, i den
kommende sæson.
Alle U13 1. års elitespillere forbliver eliterækkespillere som 2. års (denne regel bortfalder
for sæsonskifte 2011/2012 til 2012/2013)
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I invitationsmaterialet til klassifikationsturneringen vil fremgå, hvilken placering spillerne
skal opnå i de enkelte kategorier for at være eliterækkespillere i den kommende sæson.

D

E
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Antallet af spillere, der klassificeres igennem klassifikationsturneringen, vil afhænge af
antallet af automatisk klassificerede spillere via punkt A og B.
Spillere, som opnår en semifinaleplads i singlerækkerne eller en finaleplads i
doublerækkerne, vil under alle omstændigheder være sikret klassifikation til eliterækken.
Spillere, som er klassificeret til eliterækken igennem punkt A og B, kan ikke deltage i
klassifikationsturneringerne.
Klassifikationsturneringerne til eliterækkerne afvikles ifølge ”DBF’s turneringsreglement.
Alle seedninger foretages af UEU ud fra den indeværende sæsons resultater.
Spillere som har deltaget på DBF’s udvalgte Landshold i forbindelse med 6/8 Nationers,
samt EM og VM, samt som har været optaget i DBF´s Ungdomsgruppe (for de bedste
U17 og U19 spillere).
Er spillere repræsenteret på et udtaget Landshold i forbindelse med officielle kampe, som
er 8. nationers turneringen for U15 spillere og 6. nationers turneringen for U17 og U19
spillere, vil der automatisk udløses adgang til Eliterækken for den kommende sæson.
Dette vil gælde uagtet man er 1. års eller 2. års spiller. Samtidig vil spillere som har
optrådt i DBF´s Ungdomsgruppe (ca. 18 spillere) for de bedste U17 og U19 spillere
ligeledes være kvalificeret til næste års eliterække. Dette gælder ikke for spillere i DBF´s
U13 gruppe, DBF´s U15 gruppe, DBF´s U17 gruppe eller DBF´s U19 gruppe.
Klassifikation igennem udtagelse fra DBF’s UEU
DBF’s UEU har mulighed for at udvælge et mindre antal spillere i hver årgang, som skal
starte sæsonen i eliterækken. Dette vil ske efter afvikling af klassifikationsturneringen.
UEU træffer afgørelse om spilleres oprykning/nedrykning til/fra E-rækken udenfor
pointsystemet.

6.2.2 M-rækken og A-rækken.
I M-rækken nedrykkes alle spillere til en lavere række ved overgang til en ældre
aldersklasse. For M-rækkespillere med mere end en tredjedel af det nødvendige antal
point for oprykning til E-rækken reduceres pointene til den i 6.2.1 - 2. afsnit nævnte
tredjedel ved overgang til 2. år.
I A-rækken sker følgende ved overgang til ældre aldersklasse:
U11 A (2. års) til U13
x U11 A-spillere med under 50 point i klassifikationssystemet overgår til U13 A
x U11 A-spillere med 50 point eller derover i klassifikationssystemet overgår til U13
M-rækken. Enkelte spillere vil af UEU blive klassificeret i E-rækken
U11 A (1. års) til U13 M
x U11 A-spillere med hhv. over 800 og 600 point for drenge og piger rykker på
grund af oprykningsskalaen i pkt. 6.1 direkte i U13 M
U13 A til U15 og
U15 A til U17
x Alle spillere nedrykkes til B-rækken
U17 A til U19
x Alle spillere forbliver i A-rækken.
Såfremt styrken på spilleren gør det berettiget, vil spilleren blive klassificeret på samme
niveau sæsonen efter.
Optjening af point slettes ved overgang til ældre aldersklasse, f.eks. fra U13 til U15.
6.2.3 B-, C-, og D-rækkerne
U9 B (2.års) til U11
x U9-spillere uden point overgår til U11 D
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U11
U11
U11
U11

U11
U11
U11
U11

B rykkes til U11 A
C rykkes til U11 B
D med point rykkes til U11 C
D uden point bliver i U11 D

B rykkes til U11 A
C bliver i U11 C
D med point rykkes til U11 C
D uden point bliver i U11 D

U15 D, (2.års) overgår til U17 C, (1.års).
U17 C, (2.års) overgår til U19 B, (1.års).

Alle
Alle
Alle
Alle

Sæsonskift fra 2010/11 til 2011/12 er ekstraordinært ændret således for U11 (0.års) til
U11 (1.års):

Alle
Alle
Alle
Alle

Sæsonskift fra 2010/11 til 2011/12 er ekstraordinært ændret således for U11 (1.års) til
U11 (2.års):

x

x U9-spillere med point overgår til U11 C
U09 B (1. års) til U11 C
x U09 B-spillere med hhv. over 100 og 50 point for drenge og piger rykker på grund
af oprykningsskalaen i pkt. 6.1 direkte i U11 C
U11 (1. års) B, C og D til U11 (2. års)
x U11 (1.års) B-, C- og D-række spillere med point omklassificeres således at:
U11 (1.års) B med point rykkes til U11 A
U11 (1.års) C med point rykkes til U11 B
U11 (1.års) D med point rykkes til U11 C
U11 (1.års) B-, C- og D-række spillere uden point forbliver i deres række ved
sæsonskifte
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6.2.4

I alle andre aldersklasser beholdes den opnåede klassifikation ved overgang til ældre
aldersklasse.
Optjening af point slettes ved overgang til ældre aldersklasse, f.eks. fra U13 til U15.

7.0
7.1

Registrering
TILMELDING AF NYE SPILLERE
Klubben/foreningen skal oprette nye spillere online inden tilmelding til
turneringer/stævner som sker online.
Spillernes navn, køn og fødselsdato skal indtastes, og spilleren tildeles derved et
spillernummer. Registrerede spillere og deres spillernumre kan ses på
www.badmintonpeople.dk.

6.3 OP- OG NEDRYKNING I ØVRIGT
6.3.1 Op- og nedrykning kan finde sted efter ansøgning fra klubber/foreninger til
ungdomsklassifikationsudvalget.
Op- og nedrykning kan dog kun finde sted efter, at spilleren har deltaget i 2-3
turneringer i den række vedkommende er klassificeret. Der kan ikke nedrykkes til Drækken.
Endelig afgørelse træffes ifølge 4.0 i ungdomsklassifikationsudvalget.

7.2
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START AF EN NY SÆSON
Spillerne klassificeres efter reglerne jf. 6.2
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7.3

ÆNDRINGER I LØBET AF SÆSONEN
Finder klubben/foreningen fejl i registreringen af spillernes navne, køn, fødselsdatoer,
klubtilhør, klassifikation eller point meddeles dette via indberetningsformular på
www.badmintonpeople.dk under menuen Administration & FAQ.

UEU behandler/godkender klassifikationen for E-række-spillere jf. 6.2.1 C og D, som
manuelt registreres.
Den nye spillerklassifikation for klubbens/foreningens spillere kan ses og følges på
www.badmintonpeople.dk fra 1. juli.

7.4

LØBENDE AJOURFØRING
Inden 2 dage efter afholdelsen af en turnering/stævne, skal den arrangerende
klub/forening overføre resultatfil fra det turneringsadministrative edb-program Cup2000.
Bliver en planlagt turnering/stævne aflyst, har den "arrangerende" klub/forening pligt til,
straks beslutningen træffes, at meddele dette til administratoren, ungklas@ungklas.dk.

7.4.1 Resultater fra turneringer/stævner kan ses straks efter, at resultaterne er sendt og
dermed senest to dage efter en turnering/stævne er afviklet. Spillernes point og
klassifikation opdateres natten mellem tirsdag og onsdag samt igen mellem torsdag og
fredag, hvorfor de kan ses opdaterede på www.badmintonpeople.dk fra fredag morgen.
Ungdomsklassifikationsudvalget træffer beslutning om ændring af dette reglement – og for
DBF’s vedkommende - med endelig tiltrædelse af DBF’s hovedbestyrelse og for DGI,
Badmintonudvalget.
Senest opdateret 1. juli 2011.
Se ungdomsklassifikationen på www.badmintonpeople.dk
Du finder flere oplysninger på:
DBF: Vælg menuen ”Rangliste” og ”Ungdomsklassifikationen”.
DGI: www.dgi.dk, vælg Badminton, vælg menupunkt Regler!
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