Badminton København
København den 18. marts 2017

Kendelse
U11 C (4) NBK Amager – Frederiksberg FKIF, Match nr.: 239558
Brug af ulovlig spiller
Protest fra Frederiksberg FKIF vedrørende NBK Amagers brug af ulovlig spiller i match nr. 239558.
Matchen er i U11 C (4), den 12.03.2017 kl. 12.00 i Vestamagerhallen.

Protesten fra Frederiksberg FKIF (FKIF):
I denne holdkamp har NBK stillet op med følgende spiller som spillede 1. single og 1. double
050210-03 Mathias Hegnhøj Jørgensen, NBK Amager
Mathias var ved sæsonstart kategoriseret som U13-B spiller, hvilket betyder, at han i følge
turneringsreglementet §9 har 14 holdkamppoint.
I en U11 C kamp må den højest rangerede spille maksimalt have 11 holdkamppoint, og Mathias var
derfor under ingen omstændigheder berettiget til at spille på holdet, uanset at han står opført som
reserve. jfr. § 17.
Iht. reglementet bør de kampe han har deltaget i samt underliggende kampe tabes.
Det betyder at resultatet af holdkampen skal ændres fra 4-2 til NBK til 0-5 til FKIF.

Svar fra NBK Amager (NBK):
Der er ikke modtaget høringssvar fra NBK Amager inden høringsfristens udløb 17.03.2017 kl. 23.59.

Holdturneringsudvalgets redegørelse
I henhold til Reglement for Pointgivende Ungdomsholdturnering (PUH) §9, skema med ”Pointskala for
holdene” under U11 C (4 spillere) må holdet maksimalt have 35 point, bedste spiller 11 point og
næstbedste spiller 8 point.

Som det fremgår af nedenstående kontrolblad er både bedste og næstbedste spiller er ulovlig, idet de
er klassificeret med henholdsvis 14 og 11 point mod de maksimale 11 og 8 point.

På den indberettede holdseddel ses Mathias Hegnhøj Jørgensen som 1. S og som 1.D.
Mathias Hegnhøj Jørgensen er ulovlig på holdet og det har derfor ingen praktisk betydning, at også
Amalie Brødbæk i 2. S er ulovlig.
Hvis Amalie havde været den højest klassificerede spiller havde hun været lovlig på holdet.

Holdturneringsudvalgets kendelse
NBK Amager har benyttet en ulovlig spiller i match nr. 239558 mod FKIF jf. PUH §9.
NBK taber derfor 1. – 4. Single samt 1. og 2. Double. Jf. PUH §23, afsnit 5.
Det oprindelige resultat af matchen NBK - FKIF på 4-2 ændres til 0-6. Point 0-3.
Holdturneringsudvalget retter resultatet i BadmintonPeople.
Det indbetalte depositum fra Frederiksberg FKIF tilbagebetales.
NBK Amager 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

