BadmintonPlayer
Portal for alle badmintonspillere, hvor du kan finde (ALLE) relevante oplysninger om
turneringer, holdturnering, spillere, ranglister osv.

Sæsonplan


Her kan du finde oversigter over turneringer. Søg kun i relevante felter (og ikke for
mange)

Rangliste


Her kan du finde oversigter over spillernes pointtal mv. Søg de oplysninger som du
ønsker, fx klub, Årgang (aldersgruppe), dato, køn

Holdturneringer


Her finder du resultater/oversigter for holdkampe. Du kan søge på aldersgruppe,
geografisk område, klub eller kamp nr. Du kan gå tilbage til gamle sæsoner.

Turneringer
Her finder programmer/resultater fra turneringer. Du kan tilmelde dig en turnering og se
deltagerliste
Spillere


Her kan du søge oplysninger på spillere, ranglistepoint, turneringsdeltagelse,
holdkampe

Ovenstående er den ”offentlige” del af BadmintonPlayer, som alle kan alle kan kigge ind i.

Tandhjulet – klublederens værktøj
Her skal du som klubleder tilmelde hold, indtaste spilletider, resultater, ændre
kontaktpersoner, søge om genplacering mv.
Klubskifter er kun en oversigt – der kan IKKE søges om klubskifte her. Det skal spilleren som
udgangspunkt selv gøre.
Indberet resultat er også der hvor en holdopstilling kan indberettes.
Brugeradgang er der, hvor nye ledere i klubben kan tildeles rettigheder på BP.

HOLDTURNERING

Senior / Senior+ / (motion)



Mixhold eller 4 spillere (primært herrer)
Single og/eller double

Motion angiver kun, at der kun spilles double og mix – handler ikke om niveau.
Senior+ er for spillere på 35+






Vejledende pointtal for holdtilmelding
Genplacering af spillere
Oprettelse af nye spillere
Klubskifte
Tilmelding på BadmintonPlayer (onlinebetaling)

Ungdom






Mixhold eller 4 spillere og 4 piger
Hold max. – Bedste spiller – 3. bedste spiller (4 spillere/piger)
Max. 2 yngre og max. 1 ældre (med enkelte undtagelser)
Spillernes niveau ved sæsonstart (liste med klubbens spillere kan rekvireres)
Tilmelding med vedhæftning af spillere med kontrol af holdet (onlinebetaling)

RANGLISTE
Formålet er at skabe jævnbyrdige kampe – lige børn leger bedst
Principper:
Alle kampe tæller – holdkampe og turnering







Man stiger i point, hvis man vinder – jo bedre spiller jo flere point
Man falder eller nulstilles, når man taber – ventet/uventet nederlag
Niveau – vægtet gennemsnit (+ evt. bonuspoint single/flest spillede kampe)
Single
Double
Mix

Placeringspoint i U9 – U15 er afskaffet og erstattet af 3 bonuspoint for hver vunden
kamp (gælder ikke holdturnering).

På den ”lange bane” kommer du til at ligge der, hvor dit niveau berettiger til!
Er det bedst at ligge så højt som muligt, eller der hvor man får de mest jævnbyrdige kampe?

En klubleder kan genplacere spillere, som IKKE ligger hensigtsmæssigt på ranglisten.
MÅL – at få ALLE spillere på ranglisten – også senior (og motion), for at skabe mere
jævnbyrdige kampe……….

