Henvendelse til Turneringsudvalget
Sagsnummer: 2018-12-08/33
Modtaget dato: 08-12-2018
(udfyldes af TU)

Generelle oplysninger
Navn:

Christian Guldbrandt Steffensen

Klub:

Aalborg Squashklub

Funktion i klubben:

Bestyrelsesmedlem & holdkaptajn

Mailadresse:

Christian.guld@hotmail.com

Dato for henvendelse:

8-12-2018

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:
Dispensation:

x

En ny klage:

Tilføjelse til igangværende klage:

Andet:

Spørgsmål (Her skrives spørgsmålet og evt. hvilken regel i regelsættet spørgsmålet vedrører)
Hej TU
Jeg skriver, da jeg gerne vil høre jeres tolkning af regel § 7.b.vi.
Aalborg Squashklub er pt. nummer et i 2. division Jylland midt/nord. Holder vi
placeringen, møder vi vinderen af 2. division Jylland/Fyn om direkte oprykning til 1.
division vest.
Hjemmebanen i denne direkte oprykningskamp tildeles til 1’eren med flest point. Dog
har Struer trukket sig fra 2. division Jylland midt/nord, og der er nu 18 point mindre
at spille om sammenlignet med holdene i 2. division Jylland/Fyn.
Efter halvdelen af sæsonen er spillet har Aalborg 32 point i midt/nord med fire kampe,
og OSMK har 31 point i Jylland/Fyn med fem kampe.
Hvis det ender med, at vinderen af 2. division Jylland/Fyn har to, fire eller endda flere
point mere end vinderen fra 2. division Jylland midt/nord - hvem tildeles så
hjemmebanen?
Vinderen fra 2. division Jylland midt/nord har som nævnt to kampe mindre gennem
sæsonen. Hvordan vil I regne forskellen ud retfærdigt?

TU's afgørelse:
Konklusion

TU vil efter grundspillets afslutning tildele hjemmebanefordel til den etter og den toer
i 2. division Syd og Midt/Nord, som har opnået den højeste procentdel af det mulige
antal points.
Begrundelse
I reglerne for Danmarksturneringen §7.b.VI står der: "I kampene mellem de to
ettere og de to toere tildeles hjemmebane de to hold, der har opnået flest points i
grundspillet."
TU tolker reglen sådan, at intentionen bag reglen er at give holdene et incitament til
at stille stærkest muligt op gennem hele sæsonen for ikke bare at vinde rækken men
også for at få hjemmebanefordelen. Denne fordel tilfalder det hold, som har klaret
sig bedst i sin række. Struers hold i 2. division Midt/Nord er trukket, og
konsekvensen er, at mens holdene i 2. division Syd kan opnå 90 points, kan et hold i
2. division i Midt/Nord maksimalt opnå 72 points. TU vil følgelig tildele
hjemmebanefordelen til den etter og den toer, som opnår den største andel af det
maksimale antal points (procentvis).
TU agter at stille forslag om ændring af denne regel på turneringsmødet i maj 2019.
Dato for afgørelse
15.12.2018

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.

