Henvendelse til Turneringsudvalget
Generelle oplysninger
Navn:
Klub:

Thomas Jensen
Lystrup Squash

Funktion i klubben:
Mailadresse:
Dato for henvendelse:

Turneringsansvarlig & Bestyrelsesmedlem
thansi@jubii.dk
19. maj 2019

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:

En ny klage:

X

En eksisterende klage:

Spørgsmål (Her skrives spørgsmålet og evt. hvilken regel i regelsættet spørgsmålet vedrører)

En ny klage
Involverede parter i klagen
(her beskrives parterne i
klagen):

Klub/Hold: Skovbakken 7 – 3. Division Midt/Nord.
Op/nedrykningskamp: Mellem 3. & 4. Division Midt/Nord.
Holdleder: Jesper Torp.
Spiller: Lars Jepsen.
Regelhenvisning (skal udfyldes og skriv den regel som der klages over):
Regler for Danmarksturneringen for hold.
Punkt 6.B – Slutspillet.

For at kunne deltage i holdkampe ud over grundspillet (runde 1-10) skal
en spiller have repræsenteret den deltagende klub i mindst halvdelen af
eliterunderne/superweekends eller halvdelen af de kampe klubben har
spillet i grundspillet.

Beskrivelse (her beskrives hvad der klages over, og hvorfor reglen tolkes så det er berettiget at
klage):
At det ikke pludseligt må være muligt uberettiget at FORSTÆRKE et hold i medaljeslutspillet og/eller
andre op/nedrykningskampe ved at anvende en spiller fra et højere rangerende hold til at opnå
en sportslig fordel på et lavere rangerende hold, med henblik på den komne sæson.
Lars Jepsen har angiveligt ikke spillet en eneste kamp for Skovbakken 7 i hele indeværende sæson,
hvor han ellers grundet hans høje sportslige niveau har spillet for 3 andre højere rangerende hold
(hhv.):
•
7 kampe for Skovbakken 6.
•
2 kampe for Skovbakken 5.
•
Samt faktisk også 1 kamp for Skovbakken 4 (via reservereglen i runde nr. 4).

Derfor har han kun været lovligt spilleberettiget for Skovbakken 7 en gang i løbet af hele sæsonen,
hvilket er runde nr. 5 hvor han i øvrigt slet IKKE har spillet for Skovbakken 7 (eller andre hold).
Opnåelse ved klage (Her beskrives hvad der ønskes opnået ved klagen):
Lystrup dømmes som den berettiget vinder af op/ned rykningskampen med cifrene 6-2.
Dette grundet den ikke spilleberettiget 1. singel taberdømmes den kamp han vinder, samt at 3. singel,
derfor skule have spille 2. singel kampene, hvorfor han ligeledes taber sine 2 kampe/sejre som 3.
singel.
Denne regel er vel netop sat i verden for at opnå den meste korrekte sportslige afvikling, så alle hold
der ender i op/nedrykningskampe IKKE forstærkes på en måde som ikke afspejler det
daglige/nuværende spiller niveau i klubberne.

TU's afgørelse:
Konklusion
Klagen afvises, da reglen ikke siger, at spilleren skal have optrådt på det pågældende hold, men for
klubben, og det er så rigeligt opfyldt, da Lars Jepsen har spillet 9 ud af de 10 runder
Begrundelse
Lars Jepsen har gennem hele sæsonen stået som nr 32 eller 33 på Skovbakkens rangliste og dermed
hele tiden været berettiget til at spille for Skovbakken 7.
Dato for afgørelse
19-05-2019

Klagevejledning:
Eventuel appel fremsendes via email til squash@dansksquash.dk.

