Henvendelse til Turneringsudvalget
Generelle oplysninger
Navn:

Kim Madsen

Klub:

OSMK

Funktion i klubben:

Formand

Mailadresse:

formand@osmk.dk

Dato for henvendelse:

4. november 2015

Henvendelsen vedrører (sæt kryds):
Spørgsmål:

En ny klage:

En eksisterende klage:

x

Spørgsmål (Her skrives spørgsmålet og evt. hvilken regel i regelsættet spørgsmålet vedrører)
Regel 10. Udeblivelse a. Elitedivision og Regel 10. B.
OSMK valgte i den 2. juni 2015 at rette henvendelse til DSQF og TU for at vide nøjagtigt hvornår
Eliterunder skulle spilles. Dette for at vurdere om OSMK kunne stillet et ”Dame-elite” hold til sæson 20152016. Alternativ ville OSMK ikke stille et hold, hvis vores stamspillere på holdet ikke kunne weekenderne
på forhånd. Den 4. juni får OSMK bekræftet spilleweekender fra TU (Allan) i mail og udfra disse
weekender (vores spillere kunne disse datoer) valgte OSMK at melde dame 1 til Elitedivisonen igen.
Den 8. juli meldes elitedatoer officielt ud fra DSQF på aktivitetskalenderen og også hvornår damerne
skulle spille.
Den 11. aug ændres beslutningen om spilledato for Eliterunde 2 til den 21-22 november.
Dette betød at OSMK´s 3 single Marlene ikke kunne spille pga tidligere bestilt ferie, som hun havde
koordineret med først udmeldte dato!
OSMK henvendte sig til mulige damespillere og Bonnie Barr meddelte at hun godt kunne spille. Hun har
dog fået rygproblemer og kan så alligevel ikke spille.
Vores andre damespillere kan heller ikke spille pga: (Ellen arbejder nu i Tyskland, Line og Puk spiller på
vores 3 og 4 hold herrer og kan hellere ikke spille denne weekend pga bryllup og ferie. Ann-Sofie har lige
født og spillere ikke ret meget mere.
Derfor anmoder OSMK om at måtte spille kampene med 2 spillere uden at få en bøde derfor, da OSMK
mener at fejlen ligger hos DSQF/TU der meldte forkert dato ud omkring Eliterunde 2.
OSMK meldte vores damer til Eliterækken efter at de alle havde tilkendegivet at de kunne udmeldte
datoer!

En ny klage
Involverede parter i klagen
(her beskrives parterne i
klagen):
Regelhenvisning (skal udfyldes og skriv den regel som der klages over):

Beskrivelse (her beskrives hvad der klages over, og hvorfor reglen tolkes så det er berettiget at klage):

Opnåelse ved klage (Her beskrives hvad der ønskes opnået ved klagen):
OSMK vil gerne spille med 2 damespillere og mener at være uden skyld i denne ekstraordinære situation,
hvor forkert Elite-rundedato meldes ud - sådan at regel 10. b. lll ikke tages i anvendelse.

TU’s afgørelse
Dispensationsanmodning accepteret med hensyn til at spille kampene med 2 spillere iht. §10.a.i, og
OSMK tildeles en bøde på 1.000 kr. iht. §10.b.iii.
TU har reduceret bøden til 1.000 kr., da TU har vurderet, at en bøde pr. holdrunde, dvs. 4.000 kr. for
eliterunden, som reglerne ellers tilskriver, ikke er intentionen med reglerne.
Det indstilles af TU til næste Turneringsudvalgsmøde i maj 2016, at reglerne skal tage hensyn til, at
eliterunder samler holdrunderne.

