MBC-Stegen
•

Hur fungerar det?

MBC-Stegen spelas i singelform som en enkelserie med 8 spelare i varje grupp i singel med
en match i veckan. Vinnaren och 2:an i gruppen tar sig upp till nivån ovanför och den som
hamnar sist och näst sist går ner till nivån under. På så sätt förändras grupperna snabbt och
man lär känna många nya spelare och får en ny utmaning varje vecka!
•

För vem passar det?

Eftersom vi har tre grupper med olika nivåer så passar stegen dem flesta. Tävlingsspelare
på elit eller A-klass nivå hänvisas dock till klubbarna MBK eller Aura istället.
•

När spelas matcherna?

Matcherna kommer att vara inbokade varje söndag för att garantera att det finns banor,
beroende på grupp kan tiden variera under dagen men kommer i första hand att ligga mellan
15.00-17.00. Viktigt att påpeka är att det är fritt fram att byta den bokade tiden till en annan
dag om motståndaren är med på det. Vår målsättning är att lägga samtliga matcherna i en
grupp samma tid och bredvid varandra för att skapa samhörighet samt att gruppen i nivån
över spelar direkt efter.
Kan inte den ena av spelarna under söndagen och ingen annan tid hittas innan nästa match
ska spelas vinner spelaren som kunde spela under söndagen på WO.
Dyker en spelare inte upp vid avtalad tid så förloraren denne på WO och faktureras hela
bankostnaden.
•

Var spelas matcherna?

Matcherna spelas på Malmö Badmintoncenter, Eriksfältsgatan 30.
•

Hur länge sträcker sig en termin?

Säsongen är indelad i två terminer, från mitten av augusti till nyår och från nyår till mitten av
juni. Under sommaren är det paus. Under varje termin kommer det att hinnas spela flera
serierundor så även om man börjar längt ner i systemet finns möjlighet att sluta som vinnare i
den högsta nivån!

•

Spelform

Varje match spelas enligt Svenska Badmintonförbundets regler för singel. Man spelar 3 set till
21 poäng, man måste vinna med två bollar men max upp till 30 poäng. Poäng på varje boll.
Spelarna dömer själva och ansvarar själv för att döma sin egen sida.
•

Vart rapporter vi in matchresultat och tittar på statistik och andra resultat.

Samtliga resultat rapporteras in via http://backhandsmash.nu/. Varje spelare har en egen
inloggning där det finns en hel del spännande statistik att ta del av. Hur ser formkurvan ut?
Vem möter jag i nästa match etc. finns att se på backhandsmash.se
•

Bollar:

Vi förordar att stegen spelas med fjäderbollar. Är båda överens om att istället spela med
plastbollar är det ok, är spelarna oense är det fjäderbollar som gäller. Spelarna delar på
bollkostnaderna.
•

Vad kostar det?

Kostnaden är 400:-/ termin och det bekostar programvaran backhandsmash samt
administration. Banhyran faktureras i förhand tillsammans med terminsavgiften.
Faktura skickas ut i starten av varje termin.
•

Vad ingår?

Vid köp av Aerosensa-30 erhåller man 10% rabatt.
Vill ni vara med eller har frågor så hör av er till Kristoffer@malmobadmintoncenter.se
info@malmobadmintoncenter.se

Välkomna till Malmö Badmintoncenters stegsystem!

Linjer och regler i badminton
•

Serven ska alltid spelas diagonalt och bollen ska träffas under midjan och
rackethuvudet peka nedåt vid bollträffen.

•

Poäng på varje boll oavsett vem som servar.

•

En match spelas i tre set 3 set till 21 men max till 30 poäng. Maxresultat i ett
set är alltså 30-29.
Pauser och sidbyte. 1 minuts paus när någon av spelarna når 11 poäng.
Sidbyte och 90 sekunders paus efter ett sets slut. Ett extra sidbyte vid 11 vid
ett eventuellt avgörande set.

•

•

Linjerna skiljer sig mellan singel och dubbel och illustreras nedan, viktigt
att veta är att oavsett hur liten del av korken som träffar linjen är bollen ändå
inne.

