Brøndby den 19. december 2017

3. division pulje 2, kamp 283361
Protest fra Taastrup Elite Badminton mod Skovshoved IF
vedrørende holdopstilling i spillerunde 6
Protesten fra Taastrup Elite Badminton
Badminton Danmark har den 11. december 2017 modtaget en protest fra Taastrup
Elite Badminton (TEB) vedrørende Skovshoveds opstilling i 2. og 3. herredouble i
holdmatch 283361 mellem TEB og Skovshoved IF (SIF).
TEB anfører i sin protest bl.a. følgende:
Der protesteres mod Skovhoveds opstilling med 2. og 3. herredouble, der ikke er
opstillet ifølge reglerne om opstilling jævnfør rangliste point. Til denne kamp er det 1.
november ranglisten, der skal anvendes. I 2. herredouble opstillede Skovshoved
Mouritz Munk og Axel Parkhøi, de har henholdsvis 326 og 302 (i alt 628) point på
herredoubleranglisten. I 3. herredouble opstillede Skovshoved Rasmus Olsen og
Marcus Viscovich, de har henholdsvis 620 og 302 (i alt 922) point. Så selvom man
indregner en tilladt pointforskel på 15%, så har 3. herredouble med Rasmus Olsen
og Marcus Viscovich fortsat langt flere point end 2. herredouble. Dermed strider det
med mod reglementet og har givet Skovshoved mulighed for at vinde 3.
herredouble, med en “ulovlig” opstilling

Svar fra SIF
SIF har den 12. december pr. mail fremsendt deres svar på de fremførte forhold i
protesten.
SIF oplyser, at der er sket en beklagelig fejl ved holdopstillingen og erkender
samtidig, at TEB har ret i deres protest.

Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter.
HU har kontrolleret den for matchtidspunktet gældende rangliste (listen pr. 1.
november) og sammenholdt med SIF’s holdopstilling.
HU kan konstatere at SIF’s 2. HD har 628 point, mens deres 3. HD har 922 point
ifølge ranglisten. Endvidere konstateres det, at alle 4 spillere har point.
Dette er i overensstemmelse med det i protesten fra TEB anførte.
Pointforskellen mellem de to HD’er er således 294 point, hvilket er mere end den
gældende bufferzone på 15%.

HU konstaterer således, at SIF ikke har stillet op i overensstemmelse med reglerne i
DH-reglementets § 37 stk. 3.
På denne baggrund taberdømmes SIF i 3. HD, og resultatet af holdmatchen ændres
til 7-6 i SIF’s favør.

I henhold til reglementet idømmes SIF endvidere en bod på 2.000,- kr., og det af
TEB indbetalte depositum tilbagebetales.
Holdturneringsudvalgets afgørelse kan i henhold til DH-reglementets § 57 indbringes
for Badminton Danmarks Appeludvalg.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Leon Ringbo

