Badminton København
København den 9. marts 2019

Kendelse
U13 CD (4) FKIF 2 – Drive 1, Match nr.: 340491
U13 CD (4) KBK 3 - FKIF 2, Match nr.: 340493
FKIF:For mange holdpoint
Protest fra GSB vedrørende FKIF brug af spillere, som sammenlagt giver for mange holdpoint.
Matcherne er i U13 CD (4), den 28.10.2018 kl. 09.00 og 10.00 i Frederiksberghal 3.

Protesten fra Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB):
Kamp 340491 FKIF- Drive:
Fkif har med holdopstillingen 41 point, hvilket er mere end de tilladte 38 point, jv. pgf. 9, tabel 3 i reglementet.
Kamp 340493 KBK - Fkif:
Fkif har med holdopstillingen 41 point, hvilket er mere end de tilladte 38 point, jv. pgf. 9, tabel 3 i reglementet.

Svar fra FKIF Frederiksberg (FKIF):
FKIF anerkender at vi har overskredet antal max point på holdet ved at have en U13 C pige som 4S og 2D på
holdet (8 point) i stedet for en U13 D pige (5 point)
Det betyder vel vi taber 4S og 2 ?
Vi justerer selvfølgelig holdet til næste holdkamp

Redegørelse
I henhold til Reglement for Ungdomsholdturneringen (UH) §9, skema 3 med ”Pointskala for holdene”
under U13 CD (4 spillere) må holdet maksimalt have 38 point, bedste spiller 11 point og næstbedste
spiller 11 point.

På holdsedlerne for de to holdkampe er anført at FKIF har benyttet spillere som angivet nedenfor:

Når de 4 spilleres holdpoint sammenlægges fremkommer 11+11+11+8 = 41 point.
I henhold til UH §23, stk. 9 er den/de spillere ulovlige, som i hver kategori giver anledning til at
holdpointene overskrides. Det er i de 2 holdkampe Maysanne Benali (pige) med 8 point.
De kampe, som Maysane Benali er involveret i (4.S og 2.D) tabes derfor med maksimalt antal point.

Problemet i CD rækkerne er, at rækkens holdpoint er baseret på maksimalt 2 drenge C-spillere og 2
drenge D-spillere i årgangen (11+11+8+8=38 point). Der er i reglementets sanktioner ikke taget højde
for at ”misbrug” af for højt pointantal i 3.Single i realiteten er årsagen til ulovligheden og ikke 4.
singlen, som er den man regner sig frem til jf. §23, stk.9.
Det indebærer at netop CD rækkerne giver mulighed for at benytte 3 ”stærke” spillere på de 3 første
singler og så lade en ”svag” spiller spille 4. singlen. Det var ikke hensigten da man oprettede CD
rækken i de 4 aldersgrupper og det er der altså heller ikke taget højde for under sanktionerne, når
reglen overtrædes.
De mange misforståelser og overtrædelser i denne sæson, har givet anledning til at reglementet nok
revideres på det område inden næste sæson.
Det er Badminton Københavns opfattelse, at reglementet for Ungdomsholdturneringen ikke
understøtter de sportslige virkeligheder i denne sammenhæng. Sanktionen for overtrædelse af §9,
skema 3 annullerer ikke den sportslige fordel det er at overtræde reglen.

Holdturneringsadministrators kendelse
FKIF har benyttet en ulovlig spiller i match nr. 340491 mod Drive og 340493 mod KBK jf. UH §9, skema
3. hvorved antallet af holdpoint på maksimalt 38 point overskrides.
FKIF taber derfor 4. Single og 2. Double jf. UH §23, afsnit 9.
Det oprindelige resultat af matchen 340491 FKIF 2 – Drive 1 på 6-0 ændres til 4-2. Point 3-0.
Det oprindelige resultat af matchen 340493 KBK 3 - FKIF 2 på 0-6 ændres til 2-4. Point 0-3.

Holdturneringsudvalget retter resultatet i BadmintonPeople.
FKIF Frederiksberg pålægges bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jævnfør gældende gebyroversigt.
FKIF Frederiksberg pålægges gebyr på 250 kr. for tabt protest, jævnfør gældende gebyroversigt.
Protesten i de 2 holdkampe behandles som en protest og en ulovlig spiller, hvorfor der kun pålægges
en bod og et gebyr i sagen.
Protesten er afgjort af turneringsadministratoren jf. §23, stk. 3 og kan appelleres til
Holdturneringsudvalget jf. §24, stk. 1 i Reglement for Ungdomsholdturneringen.
Kurt Mehlsen
Holdturneringsansvarlig i Badminton København

