Kendelse
Danmarksserien Øst, pulje 4, kamp 288140.
Protest fra Rødby Badmintonklub mod Holte 2.
holdopstilling (ranglisteregler) i spillerunde 2.
Rødby Badmintonklub har indgivet protest mod Holte 2 i forbindelse
med afviklingen af match nr. 288140 spillet den 23. September
2017.
Svar fra Holte den 18. Januar 2016.
HU har påset at protesten er indgivet I overnsstemmelse med reglementets §
55 stk. 1.
Rødby´s påstand:
Ranglisten pr. 1. September 2017 anvendes.
Trine Frederiksen (Herefter TF) spiller 1. DS for Holte og hun har
ingen point på ranglisten I single. I mixdouble har TF 1,329 point.
Nicola Kragh Riis (herefter NKR) og Mette Schjoldager (Herefter
MS), som deltager på Holte 1 I same runde, har henholdsvis 1.001
og 0 point. I damedouble har TF 935 point.
NKR, Pernille Levinsky, Helene Pedersen og MS, som deltager på
Holte 1 samme runde I DD, har henholdsvis 1.082, 894, 745 og 0
point. Derfor bude TF have spillet på Holte 1, hvis hun havde
deltaget I MD og DD. Som supplerende information anføres det, at
TF i 1. spillerunde spillede 1. MD og 1 DD på Holte 1.

Holte´s svar:
TF deltager på Holte 2 I DS og DD. Hun er ikke på ranglisten I DS
og ligger ganske rigtigt over NKR i 2 kategorier, som spiller MD på
Holte 1. Det gør MS også som er 0 spiller. Vi har placeret MS på
Holte 1 efter styrke, som gør at enten NKR eller TF må på Holte 2.
Vi vælger TF da hun kan spille DS, men er ikke bedre end klubbens
damesingler på Holte 1. Det har vi gjort efter § 37, stk 5a og stk. 6.
Stk 6 siger at der kan benyttes en højere rangeret spiller på et
lavere hold hvis der er under 10 % pointforskel i en af kategorierne.
TF har 935 point og NKR har 894 point, en forskel på 41 point eller
4,35 % mellem de to damer.Vi kan ikke se at vi har gjort noget
ulovligt efter reglerne.
HU’s begrundelse for afgørelsen
HU tolker at protesten udelukkende går på om hvorvidt Trine
Frederiksen skulle have været på 1. holdet i MD, og ikke om
hvorvidt hun burde have været på 1. holdet i DS. TF er inden for
10% med NKR i double, hvorfor NKR godt må spille foran TF. Derfor
kommer det op til om TF er bedre end MS, som er nulspiller, i
double og mix. Da vi kigger på de første resultater i runde 1, tabte
TF begge kampe på Holte 1 mens MS vandt begge sine kampe
runden efter, da hun var med på Holte 1.
Derfor kan det ikke dokumenteres, at Trine Frederiksen er en bedre
spiller end Mette Schjoldager og protesten bliver afvist af HU.

Kendelse: Resultatet af matchen forbliver 11-2 til Holte 2.
Det af Rødby indbetalte gebyr fortabes.
Da afgørelsen alene vedrører styrkeforholdet i holdopstillingen, kan
HU’s afgørelse ifølge Holdturnerings reglements § 56 ikke
appelleres.
På vegne af Badminton Danmarks Holdturneringsudvalg.
Søren Espersen

