Holdturneringsudvalget
København den 5. april 2019

Kendelse
SEN 30. serie – KBK Kbh. 5 vs. Tingbjerg 2 – kampnummer: 330592
Brug af ulovlig spiller på KBK 5
Protest fra Tingbjerg Badmintonklub (TBK) mod Københavns Badminton Klub (KBK) i match nr.
330592.
Matchen er afviklet den 23.03.2017 kl. 15.00 i KBK-hallen.

Protesten fra Tingbjerg Badmintonklub
Protesten indsendt den 25.03.2019
Til turneringsledelsen og holdleder for KBK KBH 5 Anton Tømming Larsen.
Lørdag den 23.03.19 afvikledes kamp 330592 mellem KBK KBH 5 og Tingbjerg 2.
Her deltog Malene Lindhardt som spillede på KBK KBH 4 hold den 03.03.19. Kamp 330439.
$ 19 Stk. 3. En spiller må først spille på et lavere rangeret hold, når det højere rangerede hold har
spillet, eller samme dag spiller en kamp uden denne spiller.
KBH KBH 4 spiller først næste kamp 06.04.19.
Dermed er spilleren ulovlig og KBK KBH 5 taber 1 MX, 2 MX og 1 DD.
Resultatet bør ændres fra 6 - 4 til 3 - 7.
På vegne af TBK Spilleudvalg
Venlig hilsen
Henrik Thøger Nielsen
Formand i TBK
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Svar fra KBK Kbh.
Høringssvar indsendt den 25.03.2019
Hej alle
Vi beklager rigtig meget fejlen. Malene Lindhardt skulle have stået som reserve forrige Holdkamp da hun
spillede på KBK4, da en af vores spillere blev syg dagen inden.
Vi beklager meget fejlen, og det er selvfølgelig ikke i orden.
Mvh
Anton Tømming Larsen

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Holdturneringsudvalget afgør sagen ud fra det gældende reglement, som fremgår af hjemmesiden for
Badminton København:
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2018-2019 (version 2018-1).

Det fremgår af høringssvaret fra KBK 5, at Malene Lindhardt skulle have stået som reserve for en
spiller på KBK 4 i forrige holdkamp.
Hvis indsættelsen af Malene Lindhardt som reserve i holdkamp 330439 blot var en administrativ fejl,
så ville den blive rettet uden yderligere sagsbehandling. Og protesten henlagt.
Men det er ikke tilfældet her.
Malene Lindhardt kan ikke indsættes som reserve i den forrige holdkamp den 03.03.2019 fordi hun i
kampen forinden (330434) den 02.02.2019 spillede på samme hold.
Hun er altså ikke kommet fra et lavere rangeret hold for at spille som reserve.
Det betyder samtidig at Malene Lindhardt spiller på holdet KBK Kbh. 4 som ordinær spiller i den
forrige holdkamprunde.
Når hun den 23.03.2019 spiller for KBK 5 i 30. Serie er hun rykket en række ned uden at have siddet
over under en KBK 4 holdkamp. KBK 4’s næste holdkamp er først den 06.04.2019.
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering §19, stk. 3 er således overtrådt.

I henhold til reglementets §19, stk. 7 tabes de kampe som Malene Lindhardt har deltaget i samt
øvrige underliggende kampe i samme kategorier.
KBK taber derfor 1.-2. MD og 1. DD.
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Holdturneringsudvalgets kendelse
KBK Kbh. 5 har ved benyttelse af Malene Lindhardt i match nr. 330592 overtrådt
Holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 3.
Protesten fra Tingbjerg Badmintonklub tages derfor til følge.
KBK 5 taber 1. – 2. MD og 1. DD.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem KBK 5 – TBK 2 på 6-4 ændres til 3-7, 0-3 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.
KBK Kbh. ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i Badminton
København.
KBK Kbh. pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres jf.
Badminton Københavns love §11, stk. 3.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand
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