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Vedr. tids fastsættelse af kampe. 
 
Projektgruppen Regeladministration har erfaret, at i forbindelse med KSKs afholdelse 
af en Satellite fredag d. 26/9-2008 til lørdag d. 27/9-2008, blev kampene for hele fre-
dagen programsat til 30 min, og hele lørdagen til 40 min.  
KSK har programsat 24 kampe forkert fredag, samt 6x2 semifinaler og 6 finaler lør-
dag, altså 18 kampe lørdag. Dermed har KSK programsat i alt 42 kampe forkert hen-
over weekenden.  
 
I forbindelse med overgangen til PAR scoring til 11, blev der ikke ændret på kamplængderne, da der først 
var behov for en vurdering af om kampene blev væsentligt kortere, samt om det var ens i alle rækker. 
KSK henvendte sig på intet tidspunkt til Projektgruppen Regeladministration med spørgsmål til §§ 8e og 
12.4b. Efterfølgende (pr. d. 2/10-2008) har KSKs turneringsledelse heller ikke indberettet jf. §9b om der 
har været spillere der udeblev fra kampe, eller meldte fra, selv om det jf. resultatlisten fremgår således. 
 
Jf. regler for Turneringsledelse §8e samt §12.4b så står det meget klart, hvor lang tid der skal afsættes til 
kampe på programmet for en turnering, ligesom i hvilket tidsrum kampene må finde sted. Overholdes det-
te ikke, står det også klart i §8f og §12.4c-iv, at den arrangerende klub idømmes 200,- i bøde for hver for-
kert programsat kamp.  
 
KSK idømmes først en bøde på 1000,- for at omgå de ellers meget klare regler, jf. §1d, samt for ikke at 
indberette forløbet af weekendens turnering.  
 
For den forkerte tids fastsættelse af kampe er klubben skyldig kr. 200 for hver forkert programsat kamp, i 
alt 8400 i bøde for overtrædelse af reglerne i §8e.  
Projektgruppen Regeladministration har dog valgt at denne bødes forfald vil være udsat indtil det kom-
mende TU-møde i 2009 evt. måtte afgøre at tidssætningen skal ændres som følge af PAR scoring syste-
met. Bødens forfald er derfor ligeledes afhængig af, hvad en evt. kamplængde ændring vil blive. 
 
Denne afgørelse kan indbringes for DSqF’s Appeludvalg. 
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