Henvendelse til Turneringsudvalget
Sagsnummer: 2018--1208/32
Modtaget dato:08-12-2018
(udfyldes af TU)

Generelle oplysninger
Navn:

Kim Madsen

Klub:

OSMK

Funktion i klubben:

Formand

Mailadresse:

formand@osmk.dk

Dato for henvendelse:

8. december 2018

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:

En ny klage:

Dispensation:

Andet:

X

Tilføjelse til igangværende klage:

En ny klage
Involverede parter i klagen (her beskrives parterne i klagen):
Kamp mellem OSMK 1 og Birkerød 1 i elitedivisionen 8. december 2018

Regelhenvisning (skal udfyldes og skriv den regel som danner grundlag for klagen):
Paragraf 13 - klubranglister

F i. Nye spillere på Elitedivisionshold kan optages på ranglisten
senest 30 dage før førstkommende holdkamps afvikling.
Beskrivelse (her beskrives hvad der klages over, og hvorfor reglen tolkes, så det er berettiget at
klage):
OSMK vil gerne vide om Birkerød har stillet på deres 2. single med en spiller, der ikke har været på
deres gældende klubrangliste i min 30 dage inden kampen i dag d. 8. december 2018. Os bekendt var
denne spiller ikke på Birkerød klubrangliste i sidste runde lørdag d. 24/11 18. Det er ok at forstærke sig
via udenlandske spillere, men OSMK finder at reglerne skal overholdes. Så vi vil gerne har undersøgt
den præcise dato for oprettelse af Elliott Morris licens 5504 på Birkerøds klubrangliste. Er det over 30
dage siden og det kan bevises, er der ikke noget problem. Men hvis det er under 30 dage siden, som vi
tror, så mener vi jf regel 13. F i. at det er forkert brug af spiller og forkert holdopstilling. Det vil vi
gerne have TU til at undersøge og dokumentere.

Formål med klage (Her beskrives hvad der ønskes opnået ved klagen):
Hvordan reglen præcis skal tolkes og hvordan man kan se datoen for en spillers oprettelse på en given
klubrangliste.

TU's afgørelse:
Konklusion
Da Birkerød har benyttet en ikke spilleberettiget spiller på 2. single (Elliott Morris) i
kampen mod Odense SMK i Elitedivisionen d. 8. december 2018, taberdømmes
Birkerød med 11/0, 11/0, 11/0 i alle berørte singler af denne fejl, hvilket vil sige 2.
single, 3. single og 4. single.
Resultatet af kampen på 1. singlen består, da denne kamp ikke berøres af fejlen.
Samtidig idømmes Birkerød en bøde på 500,00 kr. for forkert brug af spiller.
Begrundelse
I ”Regler for Danmarksturneringen for hold” §13 F i står der:

Nye spillere på Elitedivisionshold kan optages på ranglisten senest 30 dage før
førstkommende holdkampsafvikling.
Da Elliott Morris først er blevet tilføjet til Birkerøds klubrangliste d. 30. november
2018, var han ikke spilberettiget til kampen d. 8. december mod Odense SMK.

Dato for afgørelse
9. december 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.

