Holdturneringsudvalget
København den 30. januar 2018

Kendelse
40+ 4. serie – HB2000 3 vs. CBK 3 – kampnummer: 280851
Brug af ulovlige spillere på CBK 3
Protest fra Hvidovre Badmintonklub 2000 (HB2000) mod Charlottenlund Badminton Klub (CBK) i
match nr. 280851.
Matchen er i 40+, 4. serie pulje 1, afviklet den 17.12.2017 kl. 11.30 i Præstemosehallen.

Protesten fra HB2000

Protesten indsendt den 17.12.2017
HB2000 mener at CBK har benyttet ulovlige spillere i kamp 280851.
Vi kan se at CBK i kamp 280763 (16-12-2017) har benyttet:
Bo Petersen som reserve for Mikkel Hald
Ulrik Blessing som reserve for Søren Vangsgård.
I dagens kamp 280851 deltog alle 4 spillere hvilket vi ikke mener er korrekt ifølge
turneringsreglementet, idet Søren Vangsgård og Mikkel Hald ikke har siddet en kamp over da
reservereglen har været anvendt i kamp 280763.
mvh
Leif Magnussen
HB2000 VSU

Svar fra CBK
04.01.2018

Jeg har set på den indberetning om reserver fra 2. holdskampen den 16/12.
Det er korrekt at de angivne reserver er forkerte.
Det skulle i stedet have været Christian Løgstrup og Peter Dyhrberg som spillerne skulle være reserver
for.
Vi havde fået blandet det sammen.
Kan det lade sig gøre at rette. Vi vil jo ikke stille med forkerte spillere.
Hverken Christian eller Peter er brugt i den runde og de har tidligere spillet på 2. holdet men havde
afbud den dag.
M.v.h.
Claus Wegge

Gensvar fra HB2000
04.01.2018

Hverken Christian Løgstrup eller Peter Dyhrberg var på CBK 2 holdet i kamp nummer 282628, så kan
reservereglen vel ikke anvendes
på de to spillere i kamp 280763, da der jo i reservereglen står at de spillere man er reserve for skal
have deltaget i holdets (CBK 2’s) foregående kamp, og det har Christian og Peter ikke.
mvh Leif Magnussen / HB2000

2. høringssvar fra CBK
04.01.2018

Jeg har opfattet det sådan at man gidt kan have reserver selvom man har længere sygemeldt
Mvh
Claus wegge

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Holdturneringsudvalget afgør sagen ud fra det gældende reglement, som fremgår af hjemmesiden for
Badminton København:
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2017-2018 (version 2017-1).

Det fremgår af holdsedlen for CBK 2 i holdkamp nr. 280763 at Ulrik Blessing er indsat som reserve for
Søren Vangsgaard samt at Bo Petersen er indsat som reserve for Mikkel Hald den 16.12.2018 kl.
16.00.

Når Ulrik Blessing og Bo Petersen erstatter Søren Vangsgaard og Mikkel Hald på 2. holdet den
16.12.2017 i match nr. 280763 så registreres Søren Vangsgaard og Mikkel Hald som have spillet
matchen jf. §20, stk. 6 i Holdturneringsreglementet for Badminton København.
Ulrik Blessing og Bo Petersen kan efterfølgende deltage på 3. holdet, men Søren Vangsgaard og
Mikkel Hald kan først deltage på 3. holdet, når de har siddet en 2. holdskamp over jf. §19, stk. 3.
Det er ikke særlig god sportsånd, når CBK i et forsøg på at bortforklare fejlen, angiver administrativt
rod som årsag og beder om at få fejlen rettet.
Man nævner 2 andre spillere, som skulle være dem, som Ulrik Blessing og Bo Petersen skulle være
reserver for.
En betingelse for at være reserve for en spiller er, at spilleren, som erstattes, har spillet på holdet i
den seneste holdkamp, som så i dette tilfælde var holdkamp nr. 282628. Og det havde de to nævnte
spillere Christian Løgstrup eller Peter Dyhrberg ikke.
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering §19, stk. 3 er således overtrådt.

I henhold til reglementets §19, stk. 7 tabes de kampe som Søren Vangsgaard og Mikkel Hald har
deltaget i samt øvrige underliggende kampe i samme kategorier.
CBK taber derfor 2. – 4. MD og 2. – 6. HD.

Holdturneringsudvalgets kendelse
CBK 3 har ved benyttelse af Søren Vangsgaard og Mikkel Hald i match nr. 280851 overtrådt
Holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 3 og protesten fra HB2000 tages
derfor til følge.
CBK 3 taber 2. – 4. MD og 2. – 6. HD alle med 0-21, 0,21.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem HB2000 3 – CBK 3 på 5-7 ændres til 9-3, 3-0 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.
Charlottenlund Badminton Klub ikendes en bod på 2 x 200 kr. for brug af ulovlige spillere jf.
gebyroversigten i Badminton København.
Charlottenlund Badminton Klub pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”.
Eventuelt depositum fra Hvidovre Badmintonklub 2000 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

