Henvendelse til Turneringsudvalget
Sagsnummer: 36
Modtaget dato: 23/1-2019
(udfyldes af TU)

Generelle oplysninger
Navn:

Søren Bech Morsing

Klub:

Silkeborg Squash Klub

Funktion i klubben:

Hold ansvarlig

Mailadresse:

soren@wem.dk, medlem@silkeborgsquash.dk

Dato for henvendelse:

22. januar 2019

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:
Dispensation:

En ny klage:
X

Tilføjelse til igangværende klage:

Andet:

Dispensation:
Regelhenvisning (skal udfyldes, skriv den regel som danner grundlag for dispensationsansøgningen):
Regler for Danmarksturneringen 11.a.
Formål med dispensation (skriv, hvad der ønskes opnået):
Silkeborg ønsker at trække hold fra 1. division vest, herrer.
Klubbens 2 bedste spillere;
Ulrik Kristensen: er skadet for resten af sæsonen
Christian Isager: er langtidsskadet, forventes ikke tilbage på hold.

Andet:
Beskriv hvad henvendelsen drejer sig om, og hvad der ønskes opnået:

TU's afgørelse:
Konklusion
Ansøgningen om dispensation til at trække Silkeborg 1 (H) fra 1. division vest
imødekommes.
De to mistede spillere, som er nævnt i ansøgningen, Ulrik Kristensen og Christian
Isager, kan ikke spille for Silkeborg resten af sæsonen 2018-19.
Silkeborg 2 (H) får herefter status af førstehold, og alle på klubbens herre rangliste
bortset fra de to er dermed berettiget til at spille på Silkeborg 2 (H).

De kampe, Silkeborg (H) har spillet, annulleres, og resten af holdets kampe udgår.
Silkeborg idømmes en bøde på 1000 kr. for trækning af hold efter tilmeldingsfrist.
Begrundelse
§11.a.III i Regler for Danmarksturneringen siger:
Såfremt klubben kan fremvise, at den har mistet mindst to spillere i top 4 for
herrehold eller én spiller i top 3 for damehold skal Turneringsudvalget give
dispensation til trækning af det højest rangerede hold. En spiller, der er angivet
som mistet i forbindelse med en dispensationsansøgning, kan ikke repræsentere
klubben i resten af sæsonen.
Ifølge §11.a.I gælder desuden:
Sker trækning i første halvår af sæsonen, udgår alle holdets kampe, såvel
resterende som allerede afviklede.
Ifølge Dansk Squash Forbunds takstblad er bøden for at trække et hold efter udløbet
af tilmeldingsfristen 1000 kr.
Dato for afgørelse
28/01-2019

Uddrag af ”Regler for sanktioner, dispensationer og klager”:
Stk. 3:
Alle afgørelser skal være skriftlige og skal være ledsaget af en begrundelse.
Stk. 4:
Alle afgørelser skal være ledsaget af en klagevejledning.
Stk. 5:
Alle afgørelser kan inden 14 dage appelleres til appeludvalget.
Stk. 7:
Afgørelser skal som udgangspunkt foreligge inden 10 dage efter, at udvalget er blevet gjort bekendt med
en klages sagsakter. Konkrete omstændigheder kan dog begrunde, at denne frist ikke kan overholdes.
Klagevejledning:
Eventuel appel fremsendes via email til squash@dansksquash.dk.

