Holdturneringsudvalget
København den 30. januar 2018

Kendelse
40+ 2. serie – HBC 2 vs. LBK 2 – kampnummer: 280797
Brug af ulovlig spiller på Hvidovre 2
Protest fra Lyngby Badminton Klub (LBK) mod Hvidovre Badminton Club (HBC) i match nr. 280797.
Matchen er i 40+, 2. serie pulje 1, afviklet den 10.12.2017 kl. 12.00 i HBC-Hallen.

Protesten fra LBK
Protesten indsendt den 12.12.2017

Svar fra HBC
14.12.2017
Kære holdturneringsudvalg.
Vi har stillet med det hold, som vores holdleder mente var det stærkeste og samtidigt lovligt.
En eller flere spillere kan vel ikke i sig selv bare være for stærke til holdet.
Det har ikke været vores hensigt at snyde, men hvis det skulle vise sig, at vi har overtrådt reglerne, så beklager
vi selvfølgelig og forsøger at dygtiggøre vores holdledere yderligere.
Vi ser frem til en hurtig afgørelse.
Med venlig hilsen
Veteranformand i HBC
Flemming Henrik Jørgensen

Holdturneringsudvalgets redegørelse
De af LBK fremførte henvisninger til HR (Holdturneringsreglementet??) §19, stk. 5 henholdsvis §19,
stk. 4 anses ikke for retvisende i denne sammenhæng.
Det må være en forældet udgave af Holdturneringsreglementet, som LBK benytter i denne protest.
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 holdsedler for HBC 1 i 40+ Elite, at Bo Sørensen er højt rangeret på 1. holdet.
Vurderingen er derfor at han er ”for stærk” til at deltage på 2. holdet under normale omstændigheder
jf. Holdturneringsreglementets §19, stk. 4.
HBC kunne i stedet have benyttet en lavere rangeret spiller på 2. holdet end netop Bo Sørensen.
Styrkevurderingen af Jimmy Mørch Nilsen angiver derimod ikke at han er ”for stærk” til 2. holdet.
Ovenstående subjektive men dog statistiske vurderinger af styrke hos spillerne på 1. og 2. holdet hos
HBC i 40+ rækken får dog ingen betydning i denne sag.
Bo Sørensen er helt objektivt benyttet ulovligt på 2. holdet med baggrund i brugen af reservereglen
og efterfølgende nedrykning til 2. holdet uden at have siddet en 1. holds kamp over.
Når Kasper Malthe Larsen erstatter Bo Sørensen på 1. holdet den 02.12.2017 i match nr. 280732 så
registreres Bo Sørensen som have spillet matchen jf. §20, stk. 6 i Holdturneringsreglementet for
Badminton København.
Kasper Malthe Larsen kan efterfølgende deltage på 2. holdet men Bo Sørensen kan først deltage på 2.
holdet, når han har siddet en 1. holdkamp over jf. §19, stk. 3.

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering §19, stk. 3 er derfor overtrådt.

I henhold til reglementets §19, stk. 7 tabes de kampe som Bo Sørensen har deltaget i samt øvrige
underliggende kampe i samme kategorier.
HBC taber derfor 1. – 4. MD og 1. – 6. HD

Holdturneringsudvalgets kendelse
HBC 2 har ved benyttelse af Bo Sørensen i match nr. 280797 overtrådt Holdturneringsreglementet for
Badminton København §19, stk. 3 og protesten fra LBK 2 tages derfor til følge.
HBC 2 taber 1. – 4. MD og 1. – 6. HD alle med 0-21, 0,21.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem HBC 2 – LBK 2 på 8 - 4 ændres til 2-10, 0-3 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.
Hvidovre Badminton Klub ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i
Badminton København.
Hvidovre Badminton Klub pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”.
Eventuelt depositum fra Lyngby Badmintonklub 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

