Brøndby den 9. maj 2018

Nedrykning fra Danmarksserien
(runde 12), Kvalifikationsevent kamp 7
Protest fra SAIF Kbh. mod Lillerød 3 vedrørende holdopstilling
i spillerunde 12
Protesten fra SAIF Kbh.
Badminton Danmark har den 25. april 2018 via formular fremsendt protest fra SAIF Kbh.
vedrørende holdopstilling i holdmatch 320288 mellem SAIF Kbh. 3 og Lillerød 3.
SAIF Kbh. anfører i protesten:
Efter at have nærstuderet opstillingerne for Lillerøds hold i 12. runde har vi konstateret, at Nikolaj
Mangor (NM) ikke var lovlig på Lillerød 3 i kampen mod SAIF 3 jf. Holdturneringsreglementet §37,
stk. 6, da han er højere rangeret end David Brandt (DB) på Lillerød 2 i både herresingle og
herredouble.
Ifølge holdturneringsreglementet §37, stk. 6 må Lillerød kun anvende en spiller på Lillerød 3,
såfremt spilleren i mindst én af de to kategorier vedkommende benyttes i, er lavere placeret på
ranglisten end klubbens øvrige spillere på Lillerød 2 (dog må man være inden for 10%). I
herresingle har NM 659 point og DB 440 point. Dermed har DB 33 % færre point end NM. I
herredouble har NM 627 point og DB 436 point. Dermed har DB 30 % færre point end NM. DB er
derfor ikke placeret under, eller inden for 10 %, af pointene for NM i nogen af de to kategorier, hvor
han deltog. Som en konsekvens af dette, taberdømmes Lillerød i alle kampe, hvor NM har deltaget,
samt de efterfølgende kamp i samme kategori (2. HS, 3. HS og 4. HS) og holdkampens resultat
ændres fra 9-4 til Lillerød til 7-6 til SAIF jf. §54, stk. 2.
Svar fra Lillerød
Lillerød har den 1. maj 2018 via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold.
Lillerød anfører i svaret:
På grund af en misforståelse mellen LB’s trænere og administrationen har vi udskrevet en
holdseddel for LB 2, hvorpå David Brandt (DB) er opstillet som 4. HS, uagtet han har mere end
30% færre points i både herresingle og herredouble end Nikolaj Mangor (NM) i 2. HS på LB 3.
På grund af den mere end 30% store forskel på DB og NM anser vi det åbenlyst for enhver, at DB
skulle have været opstillet i mixdouble, hvorfor vi finder NM spillerberettiget på LB 3 jvf. pgf. 37 stk.
6 og DB i mixdouble på LB 2. Da der er tale om en åbenlys misforståelse mellem trænere og
administrationen i LB, og det ikke har betydning for andre hold, ønsker vi protesten afvist og det
officielle resultat 9-4 til LB 3 fastholdt. Herved bidrager vi alle til at sikre, at det er den
badmintonmæssige styrke, der fokuseres på og ikke den administrative styrke. Vi gør opmærksom
på, at for 2 måneder siden spillede LB 3 lige op med SAIF 2 med et 6-7 nederlag til følge, hvorfor vi
ikke finder det sportsligt berettiget nu at skulle tabe kampen til SAIF 3 på grund af en
skrivebordsfejl.

Fastholdes vi derimod i misforståelsen, så opstillingen med DB i 4. herresingle på LB 2, vil vi
sekundært jvf. pgf. 54 stk. 2 gøre opmærksom på, at vores misforståelse ikke har haft indflydelse
på resultatet af 3. og 4. herresingle. Der er her ikke tale om et 1. hold, hvor der ikke er
singlespillere, der har flere points end 3. og 4. herresingle, men et 3. hold, hvor der jvf. pgf. 37 stk.
6 er flere spilleberettigede singlespillere i LB, der i givet fald skulle spille 2. herresingle. På et 3.
hold, hvor der er så stor jævnbyrdighed, giver det ingen mening at fastholde tidligere praksis med
tab af alle underliggende kampe i samme kategori til følge. I konsekvens heraf finder vi, at
resultatet af kampen subsidiært ændres til 8-5 i LB favør.
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse
Indledningsvis skal det bemærkes at sagen ikke er behandlet af Thomas Irving da han på forhånd
erklærede sig inhabil.
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter.
HU har konstateret at der på den givne holdseddel er benyttet en ulovlig spiller jævnfør §37, stk. 6.
I forhold til overtrædelse af reglementet må det nødvendigvis være den på dagen udvekslede
holdseddel som er gældende, idet HU ikke kan forholde sig til, hvad det var meningen der skulle
have stået i stedet. Protesten tages således til følge.
Kendelse: Resultatet af matchen ændres til 7-6 til SAIF Kbh.
I henhold til reglementet idømmes Lillerød endvidere en bod på 2.000 kr., og det af SAIF Kbh.
indbetalte depositum tilbagebetales.
Holdturneringsudvalgets afgørelse kan i henhold til DH-reglementets § 57 indbringes for Badminton
Danmarks Appeludvalg.
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