Henvendelse til Turneringsudvalget
Sagsnummer: 2019-02-09/38
Modtaget dato: 09-02-2019
(udfyldes af TU)

Generelle oplysninger
Navn:

Jan Borgen

Klub:

Helsinge Squash Klub

Funktion i klubben:

Bestyrelsesmedlem

Mailadresse:

jan@borgen.nu

Dato for henvendelse:

9.2.2019

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):

Holdkamp ”hjemme” afvikles på egen adresse spillested.
Formål med dispensation (skriv, hvad der ønskes opnået):

Helsinge Squash Klub vil gerne have lov til at annullerer den planlagte turnering 8-9
marts.
Begrundelsen er:
TU har planlagt en turnering weekenden efter, 16 marts i Farum, derfor skal vi ligge
og slås om de samme spillere, og da Farum har flest tilmeldte er det fair de får
”vores” tilmeldinger også
Håber på et hurtigt OK til at annullere

TU's afgørelse:
Konklusion
Ansøgning imødekommes.
Begrundelse
Iflg. Regler for ledelse af seniorturneringer for individuelle spillere 4.j gælder flg.:
Aflysning af en turnering kan før invitation er offentliggjort ske ved henvendelse til
TU.
Hvis en klub ønsker at aflyse efter turneringen er annonceret, kan det kun ske med
dispensation givet af TU, hvis der er færre en 24 deltagere til et Grand Prix, eller
færre end 16 deltagere til øvrige turneringer. Aflyses en turnering uden dispensation
fra TU, kan arrangøren idømmes en bøde.

Med kun 4 tilmeldte i Helsinge i sammenligning med 25 i Farum weekenden efter er
det sandsynligt, at Helsinge ikke vil nå op på 16 deltagere.
Dato for afgørelse
09-02-2018

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.

