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GCR 20.2 – “Acceptable Sport Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

  

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Недопустимо спортно 

облекло за бадминтон. 
 
Unacceptable badminton sports 
clothing. 

 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Клинове трябва да бъдат 

покрити с шорти или пола. 
 

Leggings must be covered by short or 
skirt. 



 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Бандана с череп в дизайна е 
неприемливо спортно 

облекло за бадминтон. 
 
 
Bandana with skull in the design is 
unacceptable badminton sports 
clothing. 

 

  

 
BREACH 

НАРУШЕН
ИЕ 

 
Това е пример за неприемливо 

облекло за треньора и/или 
други участници, които седят 

на или около столовете на 

треньорите зад състезателното 
игрище и на игрището по 

време на интервали, в 

качеството си на треньор на 
среща. 

 
This is an example of unacceptable 
clothing for coach, and/or other 
participants who sit in or around the 
coaches’ chair(s) behind the 
competition court, and on court 
during intervals, in a coaching 
capacity for a match. 



GCR 21.5 – “Colour of Player Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

  

 
BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Това са примери за двойки 

със забележимо различни 
основни цветове на 

тениските. 

 
These are examples of pairs with 
noticeably different primary shirt 

colours. 

 

 

 

BREACH 

НАРУШЕН
ИЕ 

 

Играчът в предната част на 
корта има шорти в контрастен 

цвят. Всеки играч в дадена 

двойка трябва да носи тениски и 
шорти от един и същи цвят и 

подобен дизайн през целия мач. 

 
Player in forecourt have contrasting 
coloured shorts. Each player in a 
given pair must wear shirts and shorts 
of the same colour and similar design 
throughout a match. 

 

  

 
BREACH 
НАРУШЕН

ИЕ 

 

Пример за двойки, които имат 
контрастни цветни тениски. 

Всеки играч в дадена двойка 

трябва да носи тениски и шорти 

от един и същи цвят и подобен 
дизайн през целия мач. 

 
Example of a pairs that have 
contrasting coloured shirts. Each 
player in a given pair must wear shirts 
and shorts of the same colour and 
similar design throughout a match. 



 

  

 
BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Играчите в предата част на 
корта имат тениски в контрастни 

цветове. Всеки играч в дадена 

двойка трябва да носи тениски и 
шорти от един и същи цвят и 

подобен дизайн през целия мач. 

 
Player in forecourt have contrasting 
coloured shirts. Each player in a given 
pair must wear shirts and shorts of 
the same colour and similar design 
throughout a match. 

 

 

 
BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Това са пример за двойки, 
които имат различни цветове 

и дизайн един от друг. 

 
These are example of pairs having 
different colours and designs from 
each other. 



 

 
 

 

 
BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Този пример се счита за 
неприемлив, тъй като 

тениската YONEX не е 

преобладаващо бяла отпред в 
сравнение с тениската Victor, 

въпреки че и двете имат бяло 

отзад. 

 
This example is considered not 
acceptable as the YONEX shirt is not 
predominantly white on the front 
compared to the Victor shirt, despite 

both having white at the back. 



GCR 21.5 – “Colour of Player Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

 

 

ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

Това са примери за двойки с 

приемливо „същият цвят и 
подобен дизайн“. 

 
These are examples of pairs with 
acceptable “same colour and similar 
design”. 

 

  

ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

Това са примери за двойки с 

тениски с различен цвят отпред 

и отзад. Те се считат за 
приемливи, но може да има 

конфликт, ако противниковата 

двойка има подобни цветове 
отпред или отзад. 

 
These are examples of pairs with 
shirts with different colour on front 
than the back. These are considered 
acceptable, however, there may be a 
conflict should the opposing pair have 
similar colours on either front or 

back. 



 

 

ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

За онези нива на турнири, 

при които противоположните 

двойки трябва да носят 
значително различни цветове 

един от друг, цветът на 

дрехите за тези две двойки 

се счита за приемлив. 
 
For those levels of events where 
opposing pairs need to be wearing 
significantly different colours from 
each other, the clothing colour for 
these two pairs is considered 

acceptable. 



 

 

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

 

Въпреки че не са с точно 
еднакви по цвят тениски при 

двойките, това отклонение е 

приемливо. 
 
Although not exactly the same colour 
shirts in the doubles pair, this 
variance is acceptable. 

 

 

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

 

Дизайните на дрехите на 
двамата играчи в двойката са 

ясно свързани, постигайки 

целта да се създаде 

дизайнерска връзка между 
двамата играчи в двойката и да 

се даде възможност на 

производителите да правят 
креативни дизайни. Реферите 

обаче трябва да одобрят тези 

видове дизайни за двойки за 

всеки отделен случай. 
 
Clothing designs of the two players in 
the pair are clearly connected, 
achieving the objective to create a 
design connection between the two 
players in the pair, and to allow 
manufacturers the opportunity to 
make creative designs. 

 
However, referees should assess 

these types of designs for pairs on a 



case-by-case basis. 



 

 

ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

Въпреки че тези дизайни на 

тениски се различават 
донякъде, разликата е 

приемлива. 

 
Although these shirt designs vary 
somewhat, the variance is 
acceptable. 

 

  

ALLOWED 

ПОЗВОЛЕ
НО 

Първият пример за мъжка 
двойка и вторият пример за 

смесена двойка, двойките имат 

тениски с бял цвят като 

доминиращ. 
 
The first example of the men’s 
doubles pair and second example of 
the mixed doubles pair, the pairs 

have shirts with white as the 
dominant colour. 

 

  

ALLOWED 

ПОЗВОЛЕ
НО 

Тази двойка имат тениски с 
черно като доминиращият цвят. 

 
The last pair have shirts with black as 
the dominant colour.” 



 

  

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

 

Този пример се счита за 
приемлив, тъй като и двете 

тениски са „предимно“ сини. 

 
This example is considered acceptable 
as both shirts are “predominantly” 
blue. 

 

  

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

 
Въпреки че са близки, докато 
дизайнът е различен и има 

някои разлики в цвета, 

тениските са считани за 
„предимно“ червени. 

 
Despite it being close, while the 
design is different and there are some 
colour differences, the shirts are 

considered to be “predominantly” red. 



GCR 21.6 – “Colour of Player Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

За тези нива на турнири, където 

противниковите играчи трябва 
да носят значително различни 

цветове един от друг, цветът на 

дрехите за тези двама играчи се 
счита за неприемлив. 

 
For those levels of tournaments where 
opposing players need to be wearing 
significantly different colours from 
each other, the clothing colour for 
these two players is considered 
unacceptable. 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН

ИЕ 

На световно първенство е 

задължително противниковите 

двойки във всеки мач да носят 

значително различни цветове 
един от друг. Въпреки че този 

пример е взет от скорошно 

Световно първенство, той може 
да се приложи към всяко друго 

ниво на турнирна категория, 

където е приложимо, съгласно 
раздел 21.6. 

 
In a World Championships, it is 
mandatory that opposing pairs in each 
match wear significantly different 
colours from each other. Although this 
example is taken from a recent World 
Championships, it could be applied to 
any other tournament category level, 
where applicable, as per section 21.6. 



GCR 22 “Designs on Players’ Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

 

ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ
НО 

Търговската марка и 

дизайнът са приемливи.  
 

Въпреки това, лентата над 

името на играча би била 
нарушение, тъй като това 

не е част от дизайна на 

фланелката. 

 
Trademark and design are both 
acceptable. 

 
However, the tape above the player 

name would be a breach, as this is 
not a part of the shirt design. 

ALLOWED 

ПОЗВОЛЕНО 

Ивиците се считат за част от 

дизайна, а не за логото на 

марката. В момента това е 

общоприето в спортния свят. 

 
Stripes are considered part of the 
design and not the brand logo. 

Currently, this is generally accepted 
in the  sports world. 

 



ALLOWED 

ПОЗВОЛЕНО 

Това е дизайн, а не търговска 

марка. Тениската е приемлива. 

 
This is a design and not a trademark. 
Shirt is acceptable. 



ALLOWED 
ПОЗВОЛЕНО 

Това е дизайн, а не търговска 

марка.  
 
This is a design and not a trademark.  

ALLOWED 

ПОЗВОЛЕНО 

Приемлива част от дизайна. 

Не се счита за търговска 

марка Babolat. Това е 

търговската марка Babolat. 
 
Acceptable part of the design. It is 
not considered the Babolat 
trademark. 

 

This is the Babolat trademark. 
 

 
 
 
 

 



GCR 22.2 – “Designs on Players’ Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Дизайнът не е абстрактен. 

 
The design is not abstract. 

 

 

ALLOWED 

ПОЗВОЛЕ
НО 

Картинни изображения в 

разрешен абстрактен 

дизайн. 

 
Pictorial images within an allowed 

abstract design. 



GCR 22.2 – “Designs on Players’ Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Дизайните трябва да бъдат 

абстрактни и лишени от 
рекламно, представително, 

търговско или промоционално 

съдържание. Фигуративни и 
картинни изображения могат да 

бъдат включени като част от 

цялостен абстрактен дизайн. 

Маркировките в дясната предна 
част на тениската (оградени в 

синьо) са туристическа реклама 

(за разлика от "дизайн"). 
Маркировките всъщност са 

координатите на град в 

определена държава. BWF са 
единствените определящи какво 

представлява абстрактен дизайн. 

 
Designs should be abstract and devoid 
of advertising, representational, 
commercial or promotional content. 

 

Figurative and pictorial 
representations may be included as 
part of an overall abstract design. 

 
The markings down the right front of 

the shirt (circled in blue) is a tourist 
advertisement (as opposed to a 
“design”). 

 

The markings are actually the 
coordinates for a city in a particular 
country. 

 

BWF are the sole arbiters of what 
constitutes an abstract design. 



GCR 23 – “Lettering on Players’ and Coaches’ Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Гърбът на тениската не може да 

има други букви освен името на 
играча, държавата и рекламата. 

 
The back of the shirt cannot have any 
other lettering than the player name, 
country, and advertisement. 



GCR 23.1 – “Visible Lettering on Players’ Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Надписът не се вижда. 

 
Lettering is not visible. 



GCR 23.2.1 – “Lettering in One Single Colour on Players’ Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Надписите са в различни цветове. 

Забележка: Това също е 
нарушение, защото част от 

надписите не се виждат. 

 
Lettering is in different colours. 

 
Note: This is also a breach because 

some of the lettering is not visible. 

 

  

BREACH 

НАРУШЕН
ИЕ 

Въпреки че се вижда в зоната за 

meeting point-a, този лъскав 

надпис не се вижда идеално от 

всички гледни точки, 
включително по телевизията и от 

зоните за зрители, което 

затруднява правилното 
идентифициране на името и 

страната на играча. 

 
While visible in the player marshalling 
area, this shiny lettering is not ideally 
visible from all perspectives, including 
on TV and from the spectator viewing 

areas, thus making it difficult to 
appropriately identify the player name 
and country. 



GCR 23.2.4 – “Country Name on Players’ Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

  

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Името на държавата е по-високо 

от 5 сантиметра и на двамата 
играчи. 

 
Country name is greater than 5 
centimetres in height on both players. 

 

 

BREACH 

НАРУШЕН
ИЕ 

Надписът на страната е по-голям 

от 5 см. Забележка: Дизайнът се 
счита за абстрактен, така че се 

счита за приемлив. 

 
The country lettering is greater than 5 
cm. 

 
Note: Design is considered abstract, 
so is considered acceptable. 



GCR 23.2.5 – “Horizontal Lettering on Players’ Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 
BREACH 

НАРУШЕН 
ИЕ 

 

Надписите трябва да са 

хоризонтални и в двата 
примера. Забележка: 

Рекламирането на врата не е 

позволено, тъй като е в 

нарушение на изискваната 
последователност от букви на 

гърба (т.е. име, след това 

държава и след това лого) 
съгласно GCR 23.5. 

 
Lettering should be horizontal in both 
examples. 

 
Note: Advertising on the neck not 
allowed as it is in breach of required 

lettering sequence on the back (i.e. 
name then country then logo) as per 
GCR 23.5. 

BREACH 
НАРУШЕН 

ИЕ 

Примерът вляво е нарушение, 

при което името, отпечатано на 

гърба на тениската, е твърде 
ниско, не се вижда от определен 

зрителен ъгъл. Въпреки това се 

счита за приемливо, ако роклята 
не съдържа допълнително 

пространство отзад (дясната 

снимка). 

 
The example on the left is a breach, 
where the name printed at the back of 
the shirt is too low, it is not visible 
from a certain angle of view. 

 

However, it is considered acceptable if 



the dress contain no extra space at 
the back (right picture). 



GCR 23.3 – “Player Names” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Името на гърба на тениската 

трябва да бъде името в полето 
за фамилно име в базата данни 

на играча (и инициал на 

собственото име, ако е 
необходимо). В тези случаи, 

пълното фамилно и собствено 

име на гърба на тази фланелка 

на играча. 
 
The name on the back of the shirt 
must be the name in the last name 
field of the player database (and 

initial of the first name, if necessary). 
In these cases, both the full last name 
and first name on the back this player 
shirt. 



GCR 23.5 – “Country Name” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ
НО 

Името на страната на играча 

или треньора може да се появи 
на гърба на тениската, ако се 

използва, трябва да бъде 

пълното име на държавата на 
английски или одобреното от 

Олимпиадата съкращение. За 

треньори е позволено 

„Великобритания“ или „GBR“, 
въпреки че не е страната на 

съответната асоциация-членка, 

която е повторно представена. 
 
The name of the Player’s or Coach’s 
country may appear on the back of 
the shirt, and if used, shall be either 
full country name in English or 

Olympic approved abbreviation. 
 
For coaches, “Great Britain” or “GBR” 
is allowed, despite not being the 
country of the respective Member 

Association reoresented. 



GCR 23.6 – “Lettering sequence and use in advertisements” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Реклама (търговска марка) на 

врата не е позволена, тъй като 
е в нарушение на изискваната 

последователност от букви на 

гърба (т.е. име, след това 
държава и след това лого). 

 
Advertising (trademark) on the neck 
not allowed as it is in breach of 
required lettering sequence on the 
back (i.e. name then country then 
logo). 

 

 

 
BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 
Последователността на буквите 
на гърба е в грешен ред. 

Трябва да е името, след това 

държавата и след това логото. 
 
Lettering sequence on the back is in 
wrong order. It should be name then 
country then logo. 

 

 

BREACH 

НАРУШЕН
ИЕ 

Последователността на 

фланелката отгоре надолу 
трябва да бъде име на играч 

(ако има), име на държава (ако 

има) и реклама (ако има). В 
този случай „Bonny“ е над името 

на играча. Забележка: Освен 

това има две лога „Bonny“ на 

гърба на фланелката, докато 
наредба 24.2.2 позволява само 

едно лого на гърба. 

 
The sequence on the shirt from top to 

bottom shall be player name (if 



present), country name (if present) 
and advert (if present). In this case, 
“Bonny” is above the player name. 

 

Note: Also, there are two “Bonny” 
logos on the back of the shirt, 
whereas regulation 24.2.2 only allows 
for one logo on the back. 



 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Рекламата на врата не е 

разрешена, тъй като е в 
нарушение на изискваната 

последователност от букви на 

гърба (т.е. име, след това 

държава и след това лого). 
Забележка: Това също е 

нарушение на GCR 24.2.2, тъй 

като размерът на рекламата на 
гърба е по-голям от 5 см 

еднаква ширина. 

 
Advertising on the neck not allowed 

as it is in breach of required lettering 
sequence on the back (i.e. name then 
country then logo). 

 
Note: This is also a breach of GCR 

24.2.2 as the size of advertisement 
on the back is greater than 5 cm of 
uniform width. 



 

  

 

ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ
НО 

 

Бялото лого в долната 
централна част на горнището и 

тениската се считат за реклами 

на Babolat. Като такова, би 

могло да бъде приемливо, ако 
това е единствената реклама на 

гърба (т.е. следвайки 

последователността на гърба на 
фланелката на играча в 

правило 23.5.1), но ако 

допълнителна реклама е 
добавена точно под 

името/държавата на играча , 

тогава тениската би била в 

нарушение на регламента. 
 
The white logo near the bottom 
centre of both the top and shirt are 
considered advertisements for 
Babolat. As such, it could be 
acceptable if this was the only 

advertisement on the back (i.e. 
following the sequence of the back of 
the player shirt in regulation 23.5.1), 
however, if an additional 
advertisement was added right 
underneath the player name/country, 
then the shirt would be in breach of 
the regulation. 



 

 

 

ALLOWED 
ПОЗВОЛЕНО The stars above the player name 

are not considered to be an 
advertisement, but are part of the 
design. 

ALLOWED 

ПОЗВОЛЕНО The “arrow” is not a Victor logo, 
but 

is part of the design. 

 
This “logo” has not been displayed on 

other equipment (e.g. socks, rackets, 
wristband, shorts), and does not 
seem to be utilised for commercial 
purposes. 



GCR 24 – “Advertising on Players’ and Coaches’ clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Only one logo in each location is 
allowed. This is an example related to 
a normal shirt (with sleeves) with 
maximal space for advertisements 
(see visual guide example below). As 
such, both the MAXIS and YONEX 
logos are considered too closed to 
each other. The MAXIS logo should be 
placed on the left shoulder position. 

 

Visual guide 
(with sleeve): 

 
 

 

 
BREACH 

НАРУШЕН
ИЕ 

 
This is an example related to a 

sleeveless shirt with sufficient space 
in the upper chest and shoulder area 
for advertisements (see visual guide 
example below). As such, both the 

100 PLUS and VICTOR logos are 
considered too closed to each other. 
The 100 PLUS logo should be placed 
on the top left shoulder position. 

 

Visual guide 
(without sleeve): 



 

 
 

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

 

Разстоянието между рекламите 
е приемливо. Тези примери са 

за потници/рокли без ръкави, 

където има по-малко място за 
реклами, особено при по-малки 

размери потници/рокли, което 

означава, че автоматично ще 

има по-малко пространство 
между рекламите. 

 
The space between advertisements is 
acceptable. These examples are of 

sleeveless shirts/dresses where there 
is less space for advertisements, 
especially on smaller size 
shirts/dresses, which means there 
will automatically be less space 

between advertisements. 

 

 
 

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ

НО 

 
Това са приемливи места за 
поставяне на лого в областта 

на раменете или на ръкавите 

за тениска/потник без 
обикновени ръкави. 

 
These are acceptable locations for 
logo placement for either the 
shoulder or sleeve areas for a shirt 
without regular sleeves. 



 

  

 
BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Блестящите лога в долния 
десен ъгъл на тези рокли се 

считат за реклама на Babolat. 

Понастоящем този дизайн не е 
приемлив, тъй като рекламата 

е твърде голяма и не е на едно 

от деветте допустими места 

съгласно правило 24.2.1 и не е 
в предвидената зона за 

рекламата, разрешена чрез 

правило 24.2.3. Ако е било в 
предвидената зона, размерът 

на това лого изглежда 

приемлив (ширина не по-

голяма от 10 см). 
 
The shiny logos in the bottom right 
corner of these dresses are 
considered advertisements for 
Babolat. Currently, this design is not 
acceptable as the advertisement is 

too big and not in one of the nine 
allowable locations as per regulation 
24.2.1, and is not in the intended 
area for the advertisement allowed 
via regulation 24.2.3. If it was in the 
intended area, the size of that logo 
seems to be acceptable (width no 
greater than 10 cm). 



 
 

 

 
BREACH 
НАРУШЕН

ИЕ 

 
Докато местоположението на 
това лого на Babolat е 

приемливо (ръкав), то е много 

по-голямо от допустимите 20 

квадратни сантиметра. 
 
While the location of this Babolat logo 

is acceptable (sleeve) it is much 
larger than the allowable 20 square 
centimetres. 



 

 

 
BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

GCR 20.4.1 изисква 
треньорските якета и 

тениски да следват 

рекламните разпоредби за 
облекло на играчите. 

Докато рекламите са 

разрешени върху якето, те 

трябва да бъдат само на 
разрешените места. В този 

пример  - VICTOR на ръкава 

не е разрешен. 
 
GCR 20.4.1 requires that coach 
jackets and shirts follows the 
advertising regulations for player 
shirts. 

 

While advertising is allowed on the 
jacket, it must only be in the 
allowable locations. 

 

In this example, the advisement 
(VICTOR) on the sleeve is not 
permitted. 



 
 

 

  

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ
НО 

 
Рекламната лента и логото 

„Centre Chest“ отпред на якето 
на анцуга могат да бъдат от 

двете страни на ципа. “Light 

You Up” / DAIHATSU 

комбинацията е приемлива 
като “Light You Up” е дъщерна 

агенция на DAIHATSU. 

 
The advert band and “Centre Chest” 
logo on the front of the track suit 
jacket can be to either side of the 
zipper. 

 
The “Light You Up” / DAIHATSU 
combination is acceptable as the 
“Light You Up” is a subsidiary agency 

of DAIHATSU. 

 



GCR 24.2.3 – “Band of Uniform Width on Players’ Shirt” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Има две лога "Bonny" на гърба на 

тази тениска, докато регламентът 
24.2.3 позволява само едно лого 

на гърба. 

 
There are two “Bonny” logos on the 
back of this shirt, whereas regulation 

24.2.3 only allows for one logo on the 

back. 

 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Размерът на рекламата на гърба 

е по-голям от 5 см  ширина. 
 
The size of advertisement on the back 

is greater than 5 cm of uniform 
width. 



 
BREACH 
НАРУШЕ
НИЕ 

 

 
 

 

 

 
 

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛ
ЕНО 

 

 
 

 

 

 

BREACH 

НАРУШЕ
НИЕ 

Това е пример за търговска марка на играч 

(т.е. Lee Chong Wei „LCW“). Търговската 
марка на тениската е по-голяма от 5 см 

ширина. И с търговската марка Yonex също 
на гърба (по-високо), има твърде много 

търговски марки на тениската и шортите. 
This is an example of a player trademark 

branding (i.e. Lee Chong Wei “LCW”).  
 

The trademark on the shirt is greater than 5 
cm of uniform width. And, with the Yonex 

trademark also on the back (higher up), there 
are too many trademarks on the shirt and 

shorts. 

 
 Този пример не нарушава нито една     

  клауза на GCR, въпреки реклама,  

  съдържаща името на играча. Името на  

  бизнеса съдържа фамилното  
  име на играча. 

   
  This example does not  

  breach any GCR clause, despite the 
advertisement containing the player’s name. 

The name of the business happens to contain 

the last name of the player. 

 

RSL реклама в долната лява 

част на ризата, а GCR 24.2.3 

позволява само ЕДНА реклама 
на гърба на тениската. 

 
An RSL advertisement at the left 
bottom of the shirt, and GCR 24.2.3 
allows for only ONE advertisement on 
the back of the shirt. 



 

 

 
ALLOWED 
ПОЗВОЛЕ
НО 

 

Ние считаме логото 
„DECATHLON/ PERFLY“ за 

една компания. PERFLY е 

специфична марка за 
бадминтон на DECATHLON. 

 
We consider the “DECATHLON/ 
PERFLY” logo to be one company. 

 
PERFLY is a specific badminton brand 
of DECATHLON. 



GCR 24.3.3 – “Other Articles of Player Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

  

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Логотата в долния десен ъгъл на 

тези рокли се считат за реклама 
на Babolat. Тъй като те са 

толкова ниско на роклята, това 

ще се счита за същата част на 
шортите на играча, ако ги носи. 

Поради местоположението си 

той е твърде голям и не би бил в 

съответствие с нормативната 
уредба. Светлосините лога в 

горния десен ъгъл на тези рокли 

биха били приемливи. 
 
The logos in the bottom right of these 
dresses are considered 
advertisements for Babolat. Because 
they are so low on the dress, this 

would be considered same area of the 
player’s shorts, should they be 
wearing them. As a result of its 
location it is too big, and would not 
be in compliance with the regulations. 

 
The light blue logos on the top right 
of these dresses would be acceptable. 



 

 

 

BREACH 

НАРУШЕН
ИЕ 

Въпреки че е позволено да има 

едно лого върху това облекло, 

размерът на това лого изглежда 
по-голям от 20 квадратни 

сантиметра. 

 
While allowed to have one logo on 
this article of clothing, the size of this 

logo appears to be larger than 20 
square centimetres. 



BREACH 

НАРУШЕНИЕ Това е пример за логото на 

Babolat върху шорти, което е по-
голямо от 20 квадратни 

сантиметра. 

 
This is an example of the Babolat logo 
on shorts which is larger than 20 

square centimetres. 

 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

Този дизайн се счита за реклама 
и като такъв би бил в 

нарушение на GCR 24.3.3, тъй 

като би бил по-голям от 20 
квадратни сантиметра. 

 
This design is considered an 
advertisement, and as such, would be 
in breach of GCR 24.3.3, as it would 

be larger than 20 square centimetres. 

ALLOWED 

ПОЗВОЛЕНО Това е пример, при който 

трите ивици (обикновено на 

ръкавите на тениска) не се 
считат за логото на Adidas. 

Като такова, това не е 

нарушение. 
 
This is an example where the three 
stripes (usually on the sleeves of 
shirt) is not considered the logo for 
Adidas. As such, this not in breach. 

 



GCR 24.3.4 – “Player Under-Clothing” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

  

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Късите клинове се считат като 

бельо, носено под 
шорти/пола/рокля, което не е 

предназначено да бъде видимо. 

Обикновено не са по-дълги от 
шортите/полата/роклята. 

Компресиращите шорти 

понякога са по-дълги.  Когато 

„компресиращите къси 
панталони“ са по-дълги, се 

виждат (не се покриват от 

късата/роклята/полата) в 
статично изправено положение. 

Тези примери се считат за 

„долно облекло“ и не е 
разрешено показването на 

реклами върху него. 

 
Underclothing refers to underwear 
worn underneath the 
shorts/skirt/dress that is not intended 
to be visible. It is usually no longer in 

length than that of the 
short/skirt/dress. 

 
Compression shorts are longer in 
length than ‘underclothing’. The 

“compression shorts” are long enough 
that they are visible (not covered up 
by the short/dress/skirt) in a static, 
standing position. 
These examples considered 
‘underclothing’, and advertising on 
under-clothing is not allowed to be 
shown. 



GCR 24.4 – “Member Advertising” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

В този случай има три различни 

лога/реклами върху тази пола, 
включително логото на 

производителя, флага на 

страната и логото на члена. 
Логото на производителя е 

приемливо, но е разрешено 

само едно лого. Също така това 

лого на член трябва да бъде 
одобрено от BWF преди 

употреба, което в този случай 

не е одобрено. 
 
In this case, there are three different 
logos/advertisements on this skirt, 
including the manufacturer’s logo, 
country flag, and member logo. 

 
The manufacturer’s logo is acceptable, 
however, only one member logo is 
allowed. 

 
Also, this member logo would need to 
be approved by BWF prior to use, 
which in this case, has not been 
approved. 



GCR 24.5.4 – “Players Displaying Tattoos, Paints, Transfers or Similar” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Тази медицинска лента не може 

да има текст или лога върху нея. 
Лентата е „подобна“ по ефект на 

играч, показващ татуировки, 

бои и др, както е описано в GCR 
24.5.4. Освен това се счита 

също така за нарушаване на 

принципите, свързани с 

рекламата върху дрехите, 
посочени в GCR 24.4.3. 

 
This medical tape is not allowed to 
have text or logos on it. By doing so, 

it makes the tape “similar” in effect to 
a player displaying tattoos, paints, 
and transfers as described in GCR 
24.5.4. 

 
In addition, it is also considered to be 
in breach of the principles relating to 
advertising on clothing outlined in 
GCR 24.4.3. 

 

 

BREACH 

НАРУШЕН
ИЕ 

Тази медицинска лента не може 

да има текст или лога върху нея. 
Лентата е „подобна“ по ефект на 

играч, показващ татуировки, 

бои и др, както е описано в GCR 
24.5.4. Освен това се счита 

също така за нарушаване на 

принципите, свързани с 
рекламата върху дрехите, 

посочени в GCR 24.4.3. 

 
This medical tape is not allowed to 
have text or logos on it. By doing so, 

it makes the tape “similar” in effect to 
a player displaying tattoos, paints, 



and transfers as described in GCR 
24.5.4. 

 
In addition, it is also considered to be 

in breach of the principles relating to 
advertising on clothing outlined in 
GCR 24.4.3. 



GCR 24.5.4 – “Players Displaying Tattoos, Paints, Transfers or Similar” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

  

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Татуировки/рисунки на 

национални знамена не са 
разрешени, тъй като са 

„комерсиални по природа“ (GCR 

24.5.4), защото се считат за 
„реклама“ (съгласно GCR 

24.2.1). 

 
Tattoos/transfers of country flags are 
not allowed as they are “commercial 
in nature” (GCR 24.5.4) because they 
are considered “advertising” (as per 
GCR 24.2.1). 



GCR 24.5.6 – “Technology Mark” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

 

 

 
BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ALLOWED 

ПОЗВОЛЕ
НО 

 

Технологичните марки се 

отнасят за материала на 
облеклото, а не за 

производителя на цялото 

облекло. В случая тези „марки“ 

са само реклами на 
производителя. 

 
Technology marks refer to the 
material of the clothing rather than 
the manufacturer of the overall article 
of clothing. In this case, these 
“marks” are only advertisements of 

the manufacturer.  
 
Това е пример, при който се 
показва само името на 
технологичния знак. Ако логото 
на производителя (в този случай 
Nike) също беше показано, това 
би било нарушение. 

 

This is an example where only the 
technology mark name is displayed. If 
the manufacturer logo (in this case, 
Nike) was also displayed, it would be a 

breach. 



Player Commitment Regulation 1.10 – “Podium Protocol” 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Играчите, участващи във 

финалите на турнир, трябва да 
присъстват на церемониите по 

награждаване с подходящо 

облекло за бадминтон. В този 
пример играчът не носи чорапи 

и обувки, когато е на подиума. 

 
Players participating in the finals of a 
tournament must attend the final 
ceremonies with a proper badminton 
attire on it. 

 

In this example, the player is not 
wearing socks and shoes when 
presenting on podium. 



BWF Statutes, Section 2.2.6, Clause 4.5 “Coaches to Dress Appropriately” 

Coaches’ and Educators’ Code of Conduct 
 

Clothing Example Allowed 
or 

Breach 

Rationale / Notes 

 

 

BREACH 
НАРУШЕН
ИЕ 

Треньорите трябва да бъдат 
облечени подходящо в отборна 

униформа и/или риза/поло, 

риза/блуза или дълги 
панталони/пола. В този случай 

треньорът е по къси панталони, 

което се счита за неуместно. 

 
Coaches must be dressed 
appropriately in team uniform and/or 
shirt/polo, shirt/blouse or long 
trousers/skirt. 

 

In this case, the coach is wearing 
shorts, which is deemed 
inappropriate. 

 




