Badminton København
København den 6. januar 2017

Kendelse
KS pulje 2 - KBK 3 vs. SAIF 4 – kampnummer: 238445
Brug af ulovlig spiller i forhold til ranglisteklassifikationen
Protest fra SAIF Badminton (SAIF) mod KBK Kbh. (KBK) i match nr. 238445.
Matchen er i Københavnsserien (KS) pulje 2, afviklet den 10.12.2016 kl. 14.00 i KBK-hallen.

Protesten fra SAIF
Protesten indsendt den 12.12.2016
SAIF ønsker at udvalget behandler nedenstående protest.

Vedr. Mads Stentoft Jensens deltagelse i kamp 238445
I forbindelse med kampen mellem KBK 3 – SAIF 4 den 10/12-16 har SAIF efterfølgende konstateret, at
KBK’s spiller Mads Stentoft Jensen (MSJ) ikke var lovlig anvendt, i det han er højere rangereret end
Mathis Kragh (MK), som deltog på KBK 2 i samme spillerunde.
Ifølge holdturneringsreglementet §37, stk. 6 må KBK kun anvende en spiller på KBK 3, såfremt spilleren
i mindst én af de to kategorier vedkommende benyttes i, er lavere placeret på ranglisten end klubbens
øvrige spillere på KBK 2 (dog må man være inden for 10%).
I herresingle har MSJ 304 point og MK 267 point. Dermed har MK 12 % færre point end MSJ.
I herredouble har MSJ 356 point og MK 197 point. Dermed har MK 45 % færre point end MSJ.
MSJ er derfor ikke placeret under, eller inden for 10 %, af pointene for MK i nogen af de to kategorier,
hvor han deltog.
Som en konsekvens af dette, taber KBK alle kampe hvor MSJ har deltaget samt de efterfølgende kamp
i samme kategori og holdkampens resultat ændres fra 12-1 til KBK til 6-7 til SAIF.
Venlig Hilsen, Thomas Irving Pedersen, SSU-formand,, SAIF Badminton

Svar fra KBK
19.12.2016
Vi har set tingene igennem efter vi er gjort opmærksom på dette af HU og SAIF.
Vi ligger os fladt ned og indrømmer fejlen.
Da vi sætter holdene benytter vi os af excelark, for at sikre at reglerne bliver overholdt, eftersom der
ikke findes nogle hjælpeprogrammer i badmintonpeople – ikke så vidt vi ved i hvert fald.
Undervejs i dette indtaster vi points manuelt på spillerne. I denne proces har vi indtaste forkerte points
på to spillere. Vi har simpelthen fået byttet om på pointsne på to spillere i HS, Thomas Williams og
Mads Stentoft Hansen. Så Mads får i vores excelark 295 points i HS og Thomas får 304. Derfor er
spillerne også blevet byttet rundt på holdene, for at følge reglerne.
Fejlen er ikke sprunget i øjnene på os, da de både nu og historisk set har været tætte både officielt
men også på banen.
Dette er en virkelig dum fejl i vores manuelle håndtering af excelark, som ellers skulle afhjælpe fejl og
ulovligheder.
Vi beklager fejlen mange gange og understreger at det absolut ikke har været vores hensigt at snyde
eller forsøge at snyde. Vi mener også at denne fejl heldigvis ikke har haft en afgørende indvirkning på
det resultat holdkampen fik på banen.
Vi synes derfor ville være en hård og ærgerlig dom hvis KBK3 dømmes som tabere af kampene 2. HS,
3 .HS. 4. HS, 3. HD (2. HD tabte KBK helt reelt på banen), da disse kampe ikke er påvirket af fejlen ift.
holdopstillingen.
Mvh
Jakob Kyndesen & Rasmus Mangor, KBK

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Det er naturligvis en beklagelig fejl, der er sket i forbindelse med udtagelse af holdene i KBK i
spillerunde 6 i KS og DS og resultaterne kunne måske have været noget mere positive for KBK, hvis
spillerne var blevet anvendt korrekt efter deres ranglisteplaceringer. Der er derfor heller ikke tale om
forsøgt snyd i forbindelse med matchen i KS, hvor Mads Stentoft Jensen er forkert indplaceret.
De af SAIF angivne beregninger af ranglistetallene er korrekte og det er derfor et faktum, at KBK
spilleren Mads Stentoft Jensen er ulovligt benyttet i holdkampen i forhold til spilleren Mathis Kragh,
som spillede på DS holdet.
DH reglementets § 37, stk. 6 er derfor overtrådt.
I henhold til DH reglementets §54, stk. 2 tabes 1. HS og 1. HD hvor Mads Stentoft Jensen har spillet
samt alle underliggende kampe i de to kategorier, som ulovligheden har indflydelse på.
Det betyder at KBK taber 1. – 4. HS og 1. – 3. HD med 0-21, 0-21.

Holdturneringsudvalgets kendelse
KBK 3 har ved benyttelse af Mads Stentoft Jensen i match nr. 238445 overtrådt DH reglementets § 37,
stk. 6 og protesten fra SAIF 4 tages derfor til følge.
1.- 4. HS og 1.– 3. HD tabes alle 0-21, 0,21.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem KBK 3 – SAIF 4 på 12 – 1 ændres til 6-7, 1-2 i point.
KBK ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i Badminton København.
Det indbetalte depositum fra SAIF tilbagebetales.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres til
Badminton Danmarks Appeludvalg jf. DH reglements § 57, stk. 1.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand

