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KMB2010 vs. SIF – kampnummer: 193402
Ikke fremmødt hold
Protest fra Kastrup-Magleby Badminton 2010 (KMB) vedrørende Skovshoved IFs (SIF) udeblivelse fra
kamp 193402, og fremmøde til kamp 193287 d. 11. oktober 2015.

Protesten fra KMB
SIF3 har ikke stillet op i styrkeorden til kampen 193402, da SIF2 spillede samtidig og ikke fremmødte.

Svar fra SIF
De to hold fungerer som to ”selvstændige hold”, hvor de hver har et par reserver de kan kalde ind,
når der mangler spillere. SIF3 der spillede d. 11.oktober 2015, har således ikke benyttet spillere fra
SIF2 til deres kamp, men har spillet med de sædvanlige SIF3 spillere.
Dette kan vi dokumentere ved at se på de spillere, der er anvendt på de to hold i sidste sæson. Hvis
der er brug for det, udarbejder jeg gerne en oversigt over benyttede spillere i sidste sæson på de to
hold.
I øvrigt står der i § 23. Protester skal for at være gyldige indsendes senest 3 dage efter kampens
afholdelse.

Holdturneringsudvalgets (HU) afgørelse
HU har valgt at optage protesten på trods af at fristen var overskredet, som følge af at KMB retter
henvendelse til holdturneringsansvarlig rettidigt, og der svares først efter fristen er udløbet. Derfor
accepterer HU protesten lægges efter overskredet deadline.
Der er ikke regler i KBKRs reglement der definerer ”lukkede” hold, og derfor er de to SIF hold at
betragte som rangordnede. Dette betyder at når det højst rangerede hold mangler spillere skal disse
suppleres op fra lavere hold. Således at der ikke kan være tale om at en højere rangeret hold ikke
stiller fuldt hold, mens et lavere gør. I sådanne tilfælde vil der så være tale om at man ikke har stillet
op efter styrke, jf. §. 18. stk. 4.

Holdturneringsudvalgets (HU) kendelse
HU finder derfor at SIF har forbrudt sig på § 18. stk. 4. og protesten tages derfor til følge.
Som en konsekvens af dette, taber SIF kamp 193402 og 193287.
Det indbetalte depositum fra KMB tilbagebetales.
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