Holdturneringsudvalget
København den 18. februar 2018

Kendelse
Senior 2. serie – VBK 3 vs. NBK 2 – kampnummer: 281397
Brug af ulovlige spillere på NBK 2
Protest fra Vanløse Badmintonklub (VBK) mod NBK Amager (NBK) i match nr. 281397.
Matchen er i Senior 2. serie pulje 1, afviklet den 06.01.2018 kl. 13.00 i Vanløse hallerne, hal 2.

Protesten fra Vanløse (10.01.2018)
Efter kampen mellem Vanløse 3 og NBK Amager 2 har vi kunnet konstatere, at to spillere hos NBK Amager 2 har
været anvendt ulovligt. Det drejer sig om Sebastian Petersen (950723-09) og Laura Lyngaa Petersen (95122604).
Begge spillere har været anvendt af NBK Amager 1 den 9. december 2017, og holdet har ikke spillet siden da. Vi
mener, at dette strider må holdturneringsreglementets §19 stk. 3.
§19. Holdopstillingen 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. Dog må en spiller ikke spille på to forskellige
hold samme dag i samme aldersklasse. Dette gælder dog ikke ved benyttelse af §20 ”reservereglen”
Som følger heraf mener vi, at NBK Amager 2 bør taberdømmes i alle HS, HD, DD samt 2. DS
Med venlig hilsen
Jeppe Pedersen
Holdleder – Vanløse Badminton Klub

Svar fra NBK (12.01.2018)
Vi har desværre begået en fejl mht. brugen af Laura og Sebastian, da vi troede at de 2 nævnte spillere
var noteret som reserver i vores 1. holdskamp i december mod KMB. Vi beklager mange gange
Kan I afsløre, hvad det betyder for resultatet af kampen
Mvh. Thomas O.
SSU-formand NBK-Amager

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Det fremgår ikke af holdsedlen fra NBK’s match nr. 288640 i Danmarksserien mellem KMB2010 3 og
NBK at de 2 spillere, Sebastian Petersen (SP) og Laura Lyngaa Petersen (LLP), skulle være reserver i
matchen.
Sebastian Petersen kunne slet ikke være angivet som reserve i den holdkamp, idet han kun har spillet
på Danmarksserie holdet indtil da, og er derfor ikke kommet fra et lavere rangeret hold (§20, stk. 2).
Laura Lyngaa Petersen kunne have været reserve i den holdkamp, hvis man havde angivet det på
holdsedlen. Det kan ikke administrativt rettes efter at der er indgivet en protest.
Klubben skulle have opdaget fejlen straks efter holdkampen, for at det kunne accepteres som en
administrativ fejl.
De 2 spillere, SP og LLP, er således ulovlige i NBK’s 2. holdskamp den 06.01.2018 mod Vanløse 3, idet de ikke
har siddet over i forhold til en kamp for 1. holdet (§19, stk. 3). 1. holdets næste match er først den 13.01.2018.
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering §19, stk. 3 er således overtrådt.

I henhold til reglementets §19, stk. 7 tabes de kampe som Sebastian Petersen og Laura Lyngaa
Petersen har deltaget i samt øvrige underliggende kampe i samme kategorier.
NBK taber derfor 1. – 4. HS, 1.-3. HD, 2. DS og 1. – 2. DD.

Holdturneringsudvalgets kendelse
NBK Amager 2 har ved benyttelse af Sebastian Petersen og Laura Lyngaa Petersen i match nr. 281397
overtrådt Holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 3 og protesten fra Vanløse
Badmintonklub tages derfor til følge.
NBK Amager taber 1. – 4. HS, 1.-3. HD, 2. DS og 1. – 2. DD.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem VBK 3 – NBK 2 på 5-8 ændres til 11-2, 3-0 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.
NBK Amager ikendes en bod på 2 x 200 kr. for brug af ulovlige spillere jf. gebyroversigten i Badminton
København.
NBK Amager pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”.
Eventuelt depositum fra Vanløse Badminton Klub tilbagebetales.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres til
Badminton Danmarks Appeludvalg jf. Love for Badminton København §11, stk. 3.
Fortolkning af holdturneringsreglementet for Badminton København kan dog appelleres til Badminton
Danmarks Appeludvalg jf. procedure for dette.
På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand

