Serieupplägg och spelomgångar
Varje omgång spelas i tre matcher – två singelmatcher och en dubbelmatch. För varje
matchvinst får laget 1 poäng i serien. En spelomgång kan sluta med 2-1 eller 3-0 i matcher
och ert lag kan alltså få 1, 2 eller 3 seriepoäng efter en varje omgång. Därför är varje match
viktig!
Först spelas singelmatcherna och sist dubbeln. Varje grupp har en egen bana och ni har totalt
två timmar på er att avsluta samtliga tre matcher (inklusive uppvärmning).
I singelmatcherna möts de spelare som ni rankat högst i respektive lag varandra, d.v.s. de
spelare som står högst upp i er anmälan till serien. Sen spelar de ”lägre” rankade sin
singelmatch och så avslutas det hela med en dubbel.
Antalet spelomgångar under våren kommer bero på hur många lag som anmäler sig till serien.
Alla lag ska möta varandra en gång under våren. Serien drar igång i februari och avslutas i
slutet på april och det är måndagar kl 19-21 och 20-22 som gäller.
Efter varje spelomgång fyller spelarna själva i spelresultat och lämnar in på angiven plats i
hallen eller enligt anvisning från Korpen. Efter varje spelomgång uppdateras resultaten och ni
kan följa serien på www. korpen-gotland.se
Lagen – vilka som kan vara med
Lagen består av 2-4 spelare. Tanken är att det ska vara två huvudspelare och upp till två
reserver ifall huvudspelarna inte kan varje omgång. Det är viktigt att samtliga som anmäls i
laget betalar in medlemskap till Korpen då försäkring går genom detta. I anmälan rankas
spelarna internt av er som lag själva för att få så jämna matcher som möjligt.
Har du inte någon spelpartner kan du ändå anmäla ditt intresse att vara med så försöker vi
hitta en medspelare åt dig.
Varje lag utser en lagkapten som kommer fungera som kontaktperson mot övriga lag. Kan
laget mot förmodan inte vara med en spelomgång ska det meddelas motståndarna i så god tid
som möjligt och som senast dagen innan match. Reservtider finns inbokade där flyttade
matcher kan läggas.
Spelare som idag kör något sorts division spel får gärna fortsätta med det på sitt håll. Vi
välkomnar istället de som har någon form av tidigare spelerfarenhet men inte är ”proffs”.
Eftersom det är första säsongen och att det till en början bara kommer att finnas en serie så
kommer nivån naturligtvis variera något låt er inte avskräckas av det. Vi gör det här för att det
ska vara kul och för att få träning tillspetsat med tävlingsmomentet. Målet är att vi redan till
hösten ska kunna få till fler serier och därmed jämnare matcher.

Kostnad och betalning
Lagavgift 800 kr + Medlemskap Korpen 100 kr/spelare.
I lagavgiften ingår spela angivna måndagar i Rackethallen samt reducerat pris på
badmintonbollar i Rackethallen.
[Skriv text]

Medlemskap i Korpen innefattar att man är försäkrad till och från match och under match.
Medlemskapet är personligt. Viktigt att alla spelare lämnar personuppgifter.
Anmälan hämtar du på Korpens hemsida. Inbetalning sker på bankgiro 5260-6423. Märk
inbetalningen med badminton och lagnamn. Vid funderingar kontakta Korpen Gotlands kansli
på mail gotlandlan@korpen.se eller telefon 0498- 07065.

Spelregler
Bollar
Varje lag ansvarar för att ha med egna bollar till varje spelomgång. Vi spelar med plastbollar.
Finns att köpa i Rackethallens shop där du som Korpenmedlem har ett extra förmånligt pris.
För att det ska vara lika bollar i varje match kör vi med Mavis 350 med blå stripe. Den har en
egenskap som gör att luftbanan liknar fjäderbollens men är mer hållbar.
Poäng
Matcherna spelas i bäst av tre set. Varje set först till 21 poäng. Om båda spelarna/paren nått
20 poäng, fortsätter spelet tills någon av spelarna fått två poängs övertag eller först kommer
till 30. Ett set kan därför vinnas med siffrorna 30-29. Oavsett vem som servat, får den som
vinner bollen poäng dvs varje vunnen boll ger en poäng.
Serve
Varje boll sätts i spel genom en serve. Matcherna inleds med en lottning om vem som börjar
serva. Bollen måste i serveögonblicket träffas med racketen klart under servarens midja.
Bollen måste passera över nätet och på motståndarens sida nå bortom den främre servelinjen i
korrekt ruta (se bild nedan).
Vid singelspel, när servaren har jämn poäng (till exempel 0, 2, 4, 6 - 28) ska denne stå i sin
högra serveruta och slå serven diagonalt till motståndarens högra ruta. Vid ojämn
poängställning ska spelaren serva diagonalt från vänster ruta.
Vid dubbelspel gäller samma regler för serve som vid singelspel. Det är bara servare och
mottagare som behöver stå i sina respektive serverutor när bollen sätts i spel. Medspelarna får
vara placerade var som helst på respektive banhalva, men får inte skymma eller hindra
motståndarna.
Den spelare som vunnit den senaste poängen, servar för spel om nästa poäng. Den spelare
som vinner senaste setet börja serva i nästa.
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