Holdturneringsudvalget
København den 12. januar 2018

Kendelse
KS pulje 1 - SAIF 4 versus Dragør 2 – kampnummer: 281289
Brug af ulovlig spiller på klubbens 2. hold
Protest fra SAIF Badminton (SAIF) mod Dragør Badminton (DB) i match nr. 281289.
Matchen er i Københavnsserien (KS) pulje 1, afviklet den 19.11.2017 kl. 11.00 i Valby hal 2.

Protesten fra SAIF
Protesten indsendt den 22.11.2017
Vedr. Klara Engstrøm Kristensens (KEK) deltagelse i match nr. 281289
SAIF ønsker at lægge en protest mod Klara Engstrøm Kristensens (KEK) deltagelse for Dragør 2 i
kampen mod SAIF 4 (kamp 281289) den 19/11-17, da SAIF ikke mener hun kunne bruges på Dragør 1
og efterfølgende på Dragør 2 i samme spillerunde jf reglementet.
Dragør 1 i Danmarksserien og Dragør 2 i Københavnerserien spiller begge i rækker der følger DHreglementet. Af DH-reglementet paragraf 44, stk 1 fremgår det at en spiller ikke må deltage på mere
end et hold i samme spillerunde. KEK deltog på Dragør 1 den 18/11-17 kamp 288608 mod Greve 3,
hvorefter hun dagen efter den 19/12-17 spillede på Dragør 2 mod SAIF 4, hvilket dermed ikke er
tilladt. Paragraf 42 er en undtagelse fra denne regel, men giver udelukkende mulighed for at indsætte
en spiller som har spillet på et lavere rangerende hold i samme runde. Da KEK således allerede havde
spillet på et højererangerende hold i denne runde, var hun derfor ulovligt anvendt mod SAIF 4. Dragør
bør derfor taberdømmes i alle kampe, som KEK spillede mod SAIF 4.
Dragør er kopieret ind på denne protest.
Mvh
Thomas, SAIF

Svar fra Dragør Badminton
10.12.2017
Vi lavede en fejl i den kamp, og erkender at have brugt en ulovlig spiller.
Så vi lægger os fladt ned. Det kommer ikke til at gentage sig.
Mvh
Morten

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Det fremgår af holdsedler fra Dragør 1 (match nr. 288608 den 18.11.2017) og Dragør 2 (match nr.
281289 den 19.11.2017) at 011221-05 Klara Engstrøm Kristensen har spillet begge matcher i nævnte
rækkefølge.
DH reglementets §37 stk. 7 og § 44, stk. 1 er derfor overtrådt.
I henhold til DH reglementets §54, stk. 2 tabes 2. MD og 2. DD hvor Klara Engstrøm Kristensen har
spillet.
Der er ingen underliggende kampe i de to kategorier, som ulovligheden har indflydelse på.

Holdturneringsudvalgets kendelse
DB 2 har ved benyttelse af Klara Engstrøm Kristensen i match nr. 281289 overtrådt DH reglementets
§37 stk. 7 og § 44, stk. 1 og protesten fra SAIF 4 tages derfor til følge.
DB 2 taber 2. MD og 2. DD med 0-21, 0,21.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem SAIF 4 – DB 2 på 8 - 5 ændres til 10 – 3, 3-0 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.
Dragør Badminton ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i Badminton
København.
Dragør Badminton pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”.
Eventuelt depositum fra SAIF 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

