Badminton København
København den 13. oktober 2016

Kendelse
U15 A (4+2) Lyngby BK 2 – Valby BC Matchnummer: 239220
Maksimalt tilladte antal holdpoint oversteget
Protest fra Valby BC mod Lyngby BK 2 i match nr. 239220.
Matchen er i U15 A (4+2) pulje 2, den 24.09.2016 kl. 14.15 mellem Lyngby BK 2 og Valby BC.

Protesten fra Valby BC:
”Valby Badminton Club vil gerne lægge protest mod Lyngby i holdkampen 239220, U15 A (4+2).
Lyngby stillede med et hold, som var for stærkt i forhold til reglerne, hvor et hold i U15 A (4+2) maks.
samlet må have 118 point, hvor Lyngby's hold havde 121 point.”

Svar fra Lyngby BK 2:
”Vi har ikke noget at tilføje udover, at de komplicerede point regler, som er fastlagt, ødelægger vores
holdturnering. Vi har store problemer med at bemande vores hold og det går i sidste ende udover
børnene.”

Holdturneringsudvalgets redegørelse
I henhold til Reglement for Pointgivende Ungdomsholdturnering (PUH) §9, skema med ”Pointskala for
holdene” under U15 A (4+2) må holdet maksimalt have 118 point, bedste dreng 24 point og bedste
pige 20 point.

Som det fremgår af nedenstående kontrolblad er spillerne hver især lovlige, men summen af
spillernes holdpoint på 121 overstiger de tilladte 118 holdpoint. Holdet er derfor som helhed ulovligt.
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I henhold til Holdturneringsreglementet PUH §23, 6. afsnit tabes den første kamp i hver kategori
”ovenfra”, som gør holdet ulovligt, samt alle underliggende kampe i samme kategori.
Holdturneringsudvalget i Badminton København har forelagt tolkningen af dette afsnit til
Holdturneringsgruppen BD/DGI Badminton, som udgiver reglementet.
Holdturneringsgruppen udtaler at man, med udgangspunkt i holdsedlen i matchen, finder frem til
hvornår det samlede pointtal overstiger 118. Den spiller på holdsedlen erklæres så ulovlig i den kamp
samt i den anden kamp som vedkommende deltager i.
På den indberettede holdseddel overstiger de samlede holdpoint grænsen på 118 ved 3. HS (Andreas
Hougaard). Han er således ulovlig i 3. HS og 2. HD. Der er ingen underliggende kampe i de to
kategorier.
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Holdturneringsudvalgets kendelse
Lyngby BK 2 har overskredet de maksimale holdpoint i match nr. 239220 U15 A (4+2) mod Valby BC.
jf. PUH §9.
Lyngby taber derfor 3. Herresingle samt 2. Herredouble.
Da resultatet herefter bliver uafgjort 4-4 skulle der være spillet et Golden Set i mixeddouble.
Det er ikke sket, hvorfor tabende part i protesten taber Golden Set med 0-21.
Det oprindelige resultat af matchen Lyngby BK 2 – Valby BC på 5-3 ændres til 4-5. Point 1 – 2.
Det indbetalte depositum fra Valby BC tilbagebetales. Lyngby BK 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).
Dog kan fortolkningen af reglementets §23 appelleres til Badminton Danmarks Appeludvalg efter
gældende regler.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand
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