Badminton København
København den 16. oktober 2016

Kendelse
U13 D (4) Skovshoved 2 – Valby BC 4 Matchnummer: 239282
Brug af ulovlig spiller
Protest fra Valby BC vedrørende Skovshoveds brug af ulovlig spiller i match nr. 239282.
Matchen er i U13 D (4) pulje 1, den 09.10.2016 kl. 12.00 mellem SIF 2 og VBC 4.

Protesten fra Valby BC 4:
Jeg nedlægger protest i kamp nr. 239282, idet Skovshoved 2 efter vores vurdering har stillet for
stærkt op til holdkampen. Vi argumenterer for, at deres næstbedste spiller var for stærk i forhold til
reglerne. Så vidt vi kan se, havde Skovshoved to U13 B piger med, som tæller for 11 point. I følge
reglerne må den næstbedste maks. tælle for 8 point på et U13D hold.

Svar fra Skovshoved:
Der er ikke modtaget høringssvar fra Skovshoved IF.

Holdturneringsudvalgets redegørelse
I henhold til Reglement for Pointgivende Ungdomsholdturnering (PUH) §9, skema med ”Pointskala for
holdene” under U13 D (4 spillere) må holdet maksimalt have 35 point, bedste spiller 11 point og
næstbedste spiller 8 point.

Som det fremgår af nedenstående kontrolblad ligger SIF holdet indenfor de angivne maksimale 35
point, men næstbedste spiller er ulovlig, idet hun er klassificeret med 11 point mod de maksimale 8
point.

På den indberettede holdseddel er næstbedste spiller Caroline Hørsholt, som spiller 2. single og 1.
double.

Caroline Hørsholt er ulovlig benyttet i matchen og Skovshoved taber derfor alle kampe, hvori hun er
involveret, samt alle underliggende kampe i kategorierne.

Holdturneringsudvalgets kendelse
Skovshoved har benyttet en ulovlig spiller i match nr. 239282 mod Valby BC 4. jf. PUH §9.
Skovshoved taber derfor 2., 3. og 4. single samt 1. og 2. Double. Jf. PUH §23, afsnit 5.
Det oprindelige resultat af matchen Skovshoved 2 – Valby BC 4 på 4-2 ændres til 1-5. Point 0-3.
Det indbetalte depositum fra Valby BC tilbagebetales. Skovshoved IF 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).
På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand

