Program for Vestjysk Bank Cup lørdag 19. marts 2022
Holstebro Badminton Klub takker den overvældende deltagelse, og vi glæder os til at byde klubber, spillere
og forældre/bedsteforældre velkomne til Vestjysk Bank Cup 2022.
Stor tak til Vestjysk Bank, Li-Ning og øvrige sponsorer– og en særlig tak til Jens Bundesen fra DGI for hjælp
til program.
Vestjysk Bank Cup afvikles i år i 3 haller – 2 i Holstebro og 1 i Vemb:
1. Holstebro Badmintonhal, Boldhusgade 2, 7500 Holstebro
2. Sønderlandsskolens Hal, Sønder Alle 25, 7500 Holstebro (parkering og indgang fra Niels Kjeldsens Vej)
3. Vemb Hallen, Stadionalle 2, 7570 Vemb
Følgende rækker er slået sammen:
I U9 spiller piger og drenge sammen i både single og double
U13D+U11C DS, U13C+U11B DS, U15C+U13B DD og U17/19B+C HS
Følgende rækker er udgået:
U11D DD, U11C DD, U15D DD og U17/19B DS+DD
Kampene begynder kl. 9.00.
Vi beder dig møde i god tid, hvilket vil sige ca. 30 minutter før du forventer, at du skal spille din første
kamp. (Spillere der starter kl. 9.00, skal dog først møde 15 minutter før deres første kamp).
Vejledende kamptidspunkt er angivet i programmet ud for kampene.
Har du spørgsmål under stævnet, bedes du henvende dig til dommerbordet.
Tællere: I puljekampene er det vinderen, som tæller næste kamp. I cup/finalekampe er det taberen, som
skal tælle næste kamp. Husk, at vi skal hjælpe hinanden med at komme bedst muligt igennem dagen, så
forældre, ledere og kammerater, må også gerne hjælpe med tælle.
Forplejning: I Vemb er der cafeteria, mens der i hallerne i Holstebro er boder, hvor der kan bl.a. kan købes
sandwiches, müslibarer, kage, frugt, sodavand, vand mv.
I alle haller er der gratis kaffe og te til forældre, bedsteforældre og ledere.

Retningslinier for god stævneopførsel:
På banen:







Man dømmer på sin egen banehalvdel og respektere modstanderens kendelser på dennes
banehalvdel.
Man dømmer altid bolden, som man ser den. Er man i tvivl, giver man modstanderen bolden.
Man må ikke råbe eller kaste med ketsjeren.
Man må gerne vise glæde og begejstring, men aldrig være hånende eller nedladende overfor
modstanderen
Man bakker sin doublemakker op med ros og opmuntring. Man kritiserer aldrig sin makker.
Man siger pænt tak for kamp, uanset om man vinder eller taber.

Udenfor banen:






Leder/forælder/tilskuer blander sig ikke i kampens forløb, men lærer børnene, at de selv skal
håndtere situationen.
Leder/forælder/tilskuer blander sig ALDRIG i om en bold er ude eller inde.
Leder/forælder/tilskuer må gerne klappe og heppe på en spiller, men med respekt for
modstanderen. Man må IKKE klappe af modstanderens fejl.
Som tæller i en kamp skal man forholde sig neutral. Man skal kun tælle og ikke dømme.
Respekterer man disse regler, kan man sagtens være tæller i en af ens eget barns/klubkammerats
kampe.

Ved afvikling af ungdomsbadmintonkampe i Danmark er følgende coachingregler gældende:
Coaching
U9/U11
Mellem dueller
Ikke tilladt
Ved ophold i sættene (ved 11) Ikke tilladt
Mellem sæt
Tilladt
Reglerne er gældende for alle rækker.

U13
Ikke tilladt
Ikke tilladt
Tilladt

U15
Ikke tilladt
Tilladt
Tilladt

U17/U19
Tilladt
Tilladt
Tilladt

