Badminton København
København den 16. oktober 2016

Kendelse
U15 D (4) Valby BC 3 – Islands Brygge Matchnummer: 239132
Brug af ulovlig spiller
Protest fra Islands Brygge Badminton vedrørende Valby BC’s brug af ulovlig spiller i match nr. 239132.
Matchen er i U15 D (4) pulje 1, den 09.10.2016 kl. 14.30 mellem VBC 3 og IBB.

Protesten fra Islands Brygge Badminton:
I regelsættet for Ungdomsholdturneringen §9 fremgår det at i U15 D 4 spillere-holdkampe må bedste
spiller på holdet have 15 holdpoint og næstbedste spiller 11 holdpoint. De fire bedste spillere på
holdet må samlet maksimalt have 48 holdpoint.
Valby BC 3 stillede op i 1. og 2. single med spillere, som hver især mindst har 15 holdpoint. Disse to
spillere stillede som par i 1. double.
Spillerne tilhørte ifølge badmintonpeople.dk disse rækker og deraf følgende holdpoint ved sæsonstart
1. juli 2016:
1s 1d Tobias Willumsen U15C - 15 holdpoint 2s 1d Rasmus Møller U17C - 18 holdpoint - kan tælle som
U15C (15 holdpoint) hvis dispenseret af turneringsledelsen 3s 2d Magnus Due U15D - 11 holdpoint 4s
2d Asger Wenneberg U15D - 11 holdpoint
Ifølge regelsættet er det uklart for os om 1. single er stillet korrekt, mens det er utvetydigt at
kampene fra 2. single og nedefter, samt begge doubler, er berørt af fejl ved Valby BC's holdopstilling.

Svar fra Valby BC:
Der er ikke modtaget høringssvar fra Valby BC.

Holdturneringsudvalgets redegørelse
I henhold til Reglement for Pointgivende Ungdomsholdturnering (PUH) §9, skema med ”Pointskala for
holdene” under U15 D (4 spillere) må holdet maksimalt have 48 point, bedste spiller 15 point og
næstbedste spiller 11 point.

Som det fremgår af nedenstående kontrolblad ligger Valby BC 3 holdet over de angivne maksimale 48
point, og både bedste og næstbedste spiller er ulovlig, idet de er klassificeret med henholdsvis 18 og
15 point mod de maksimale 15 og 11 point.

Der er ikke meddelt HU, at man ønsker at benytte Rasmus Mølle som U15 C spiller ved sæsonstarten
jf. PUH §8, 6. undtagelsesregel, hvorfor han stadig betragtes som U17 C spiller.
På den indberettede holdseddel er næstbedste spiller Rasmus Møller, som spiller 2. single og 1.
double. Det er i strid med PUH §15 3. afsnit idet holdet skal stille op i styrkeorden, hvor holdpointene
i §9 anviser, hvem der er stærkest. Rasmus Møller burde derfor være benyttet som 1. single.

Rasmus Møller er ulovlig benyttet i matchen uanset om han betragtes som U17 spiller eller som U15
spiller (med dispensation) og Valby BC taber derfor alle kampe, hvori han er involveret, samt alle
underliggende kampe i kategorierne.
Det er under behandling af protesten blevet observeret, at Rasmus Møller, som i denne match
spillede 2. single, i en 1. runde match nr. 239124 spillede 1. single mod Tono.
I den match var han også U17 C spiller og med 18 holdpoint var han derfor også ulovlig i den match.
Det er bydende nødvendigt at Valby BC meddeler HU, at Rasmus Møller skifter fra U17 C (uden point
ved sæsonstart) til U15 C. Og i øvrigt ønsker at dette foregår med tilbagevirkende kraft. Ellers vil den
nævnte match 239124 blive administrativt ændret, så Valby BC taber matchen 0-6.

Holdturneringsudvalgets kendelse
Valby BC har benyttet en ulovlig spiller i match nr. 239132 mod Islands Brygge jf. PUH §9.
Valby BC taber derfor 2., 3. og 4. single samt 1. og 2. Double. Jf. PUH §23, afsnit 5.
Det oprindelige resultat af matchen Valby BC 3 – Islands Brygge på 5-1 ændres til 1-5. Point 0-3.
Det indbetalte depositum fra Islands Brygge tilbagebetales.
Valby BC pålægges gebyr på 250 kr. for tabt protest, jævnfør gældende gebyroversigt.
Protesten er afgjort af Holdturneringsudvalget og kan ikke appelleres (§24 i Reglement for
Pointgivende Ungdomsholdturnering).
Holdturneringsudvalget vil vurdere en henvendelse fra Valby BC, vedrørende Rasmus Møllers skifte
fra U17 C til U15 C, som en ny sag, som bliver særskilt afgjort.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand

