DBBF tolkninger og retspraksis 2017-18
Fælles turnerings reglement
§2
Betegnelsen ”Danmarksturneringen” omfatter rækkerne Basketligaen, Dameligaen,
1.division herrer og damer, 2.division herrer samt landsdækkende
ungdomsrækker(U17+U19).
§9 alliancer
Reglen med landsdækkende rækker gælder kun for Senior-rækker.
To eller flere klubber kan indgå én alliance aftale, men en klub kan ikke indgå flere
allianceaftaler i en række. Klub x, y og z må derfor lave en fælles aftale, men klub x må
ikke lave en separat aftale med klub y og en med klub z i samme række.
En turneringsrække er at betragte som en hel række, f.eks. "U16 Herrer Mester", og ikke
kun de forskellige puljer indenfor samme række. Man kan ikke have en alliance i U16
Mester og en i U16 H Pokal - man kan kun have i en aldersgruppe generelt.
En ombrydning af turneringen ved juletid er ikke at opfatte som en ny turnering
§10
Sætningen ”Når et hold har 3 kampe tilbage, kan dets spillere ikke flyttes til et lavere
rangerende hold” skal tolkes således, at "3 kampe tilbage" gælder hele sæsonen (dvs.
slutspil incl.), men man kan kun medregne de kampe man på det pågældende tidspunkt er
sikker på at skulle spille.
Undtaget er spillere på hold i BL, DL, 1. division herrer og damer samt 2. division herrer,
som er anført i protokollen, men ikke får spilletid. Får disse ikke spilletid, bindes de ikke af
kampen og kan derved frit rykke ned på et lavere rangeret hold, uanset hvor mange
kampen holdet, hvori spilleren stod opført i protokollen på, har tilbage.
§15
Karantæner gælder kun for DBBF’s turneringer, med mindre udenlandske
turneringer/stævner har andre bestemmelser, som direkte refererer til spillerens status i
hjemlandet.
Såfremt længden af en karantæne omfatter mere end 3 spilledage, gælder karantænen
også i udlandet. RLA 290517
§15
Klubber kan ikke flytte kampe for at opnå en opsættende virkning ift. en idømt karantæne.
Karantænen omfatter den/de kampe, som var fastsat, da diskvalifikationen/indberetningen
fandt sted.

Eks.1 – En spiller idømmes karantæne, og kampe(n), hvor karantænen skulle afsones,
udsættes så de(n) først til afvikles senere. Tolkning – Spilleren har karantæne i den/de
kampe, som oprindeligt lå indenfor karantæneperioden.
Eks.2 – En spiller idømmes karantæne og der flyttes/fastsættes efterfølgende kampe, der
nu bliver afviklet indenfor karantæneperioden. Tolkning: Efterfølgende flyttede kampe ind i
karantæneperioden, vil også være omfattet af den tidsbegrænsede karantæne, og
spilleren kan derfor ikke deltage i dem. – RLA 230517
§17
I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold er det kampenes endelige resultat,
inklusiv eventuel overtid, der tæller ved afgørelse af placering.
I rækker med bonuspoint er også alle optjente bonuspoint at regne som kamppoints, dette
gælder både i den samlede stilling og i det indbyrdes pointregnskab når en eventuel
placering ved pointlighed skal afgøres. 22-09-2010
§ 30
Deltagelse i udenlandske turneringer for ungdomsspillere, herunder f.eks. highschool, er
ikke begrænsende for retten til at deltage i danske turneringer. College og alle rækker
dækket af FIBA’s regler om Letter Of Clearance behandles derimod efter de almindelige
klubskifteregler (13-09-2010)
§ 30
Selvom en spiller har været i landet i mere end 5 år skal han stadigvæk bruge en
opholdstilladelse jf. §32
I tilfælde hvor en udenlandsk spiller med gyldig opholdstilladelse baseret på en kontrakt
med klubben ønsker at skifte klub, kan den gældende opholdstilladelse ikke anvendes
uden skriftlig godkendelse fra den offentlige instans som behandler disse.
Ikke EU spillere betragtes som ligestillet i denne situation med ”ansøgere om indfødsret” jf.
integrationsministeriets Cirkulæreskrivelse om naturalisation §9.
§ 9. Har ansøgerens ophold i Danmark været afbrudt af ophold i udlandet, kan optagelse på et lovforslag om
indfødsrets meddelelse kun ske, hvis ansøgerens sammenlagte ophold her i landet mindst udgør den periode,
der er nævnt i § 7 eller § 8, og det må lægges til grund, at ansøgeren har til hensigt at blive her i landet.
Det er endvidere en betingelse, at
1)
opholdsafbrydelserne sammenlagt højst har udgjort 1 år, eller
2)
opholdsafbrydelserne højst har udgjort 2 år og udelukkende skyldes uddannelse, aftjening af
værnepligt i den stat, som ansøgeren hidtil har været statsborger i, eller besøg hos nærtstående familie på
grund af alvorlig sygdom hos det pågældende familiemedlem.
Stk. 2. Særlige retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse i tilfælde, hvor
opholdsafbrydelserne er af længere varighed end nævnt i stk. 1, fremgår af pkt. 1 i bilag 1.

§30
Udenlandske spillere med lovligt ophold i Danmark kan opnå spilletilladelse ved
indsendelse af kopi af pas samt Letter Of Clearance. Ved ophold kortere end 3 måneder
og gyldigt ophold uden arbejds-/opholdstilladelse kan der højest gives spilletilladelse til 3.
division herrer og 2.division damer – (vedtaget på rigsdag 2007, ved en fejl udgået af
lovene) 220914 RLA

EU-borgere kan få spillelicens i 3 mdr. uden arbejds-/opholdstilladelse (udstedes først ved
ophold længere end 3 mdr.) 190515 RLA
§30 Stk.2A
EU-lande tolkes som alle medlemslande fra FIBA-Europe. Der kan søges dispensation for
statsløse. – vedtaget på rigsdag 2016 RLA
§35
Spillere med dobbeltlicens er generelt undtaget fra reglerne om op/nedrykning i §10, og
kan således bl.a. deltage i første kamp for både Liga- og 1.div.hold (22-09-2011)
§35
Spillere med dobbeltlicens kan, i lighed med andre spillere, med 21 dages karantæne
(som ved normalt klubskifte), ændre hvilket hold spilleren repræsenterer i
pokalturneringen. 01-02-2018 RLA
§42
En spiller fra en klub der ikke kræver licens, kan skifte klub gennem hele sæsonen til en
klub der ikke er omfattet af licensreglerne. Dette gælder også hold i samme rækken. Men
der udløses karantæne på 21 dage. (06-01-2010)
Skolelicens
Det er en forudsætning at man er indregistreret som almindelig elev på den skole man har
skolelicens for. Skolelicensen bortfalder hvis man stopper på den pågældende skole. (23-082010)

§43
Der skal anvendes min.10 spillere i kvartfinaler, semifinaler og finaler i Pokalturneringen, i
Final Four, samt Ungdoms DM for årgangene U14 og yngre. 17-10-2017 RLA

3. Propositioner for Herrer
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem
09.00 og 19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem
10.00 og 18.00 10.09.2014 RLA
2. division herrer Øst
Turneringsudvalget fastsætter regler og rammer for slutspil. Disse offentliggøres inden
turneringsstart 29-05-2017 RLA
2. division herrer Vest
Turneringsudvalget fastsætter regler og rammer for slutspil. Disse offentliggøres inden
turneringsstart. 29-05-2017 RLA

5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold

Afvikling af indledende kampe
§9
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem
09.00 og 19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem
10.00 og 18.00

Andre forhold
Indplacering af hold i turneringen
Som udgangspunkt følges proportionerne for de enkelte turneringer, når det skal
fastlægges hvilke hold der rykker op og ned i de forskellige rækker.
Imidlertid kan der opstå situationer hvor hold ønsker at blive indplaceret i en højere eller
lavere række i forhold til den de sportsligt er kvalificeret til.
Dette kan f.eks. skyldes kraftig til- eller afgang af spillere el. lign.
I disse situationer behandler TU ansøgningerne, og hvis ønskerne vurderes at kunne
opfyldes uden at det går ud over andre sportsligt kvalificerede hold, så kan TU godkende
forespørgslerne. I forbindelse med disse ekstraordinære indplaceringer kan der blive
behov for eventuelle kvalifikationskampe om ledige pladser. Tid og sted for sådanne
kampe fastsættes af TU.
Et hold kan aldrig indplaceres ekstraordinært i ligaerne. - RLA 16-06-2015
Anfægtelse af dommerkendelser
Eneste mulige måde at anfægte en dommers afgørelse i en kamp er ved at nedlægge
gyldig protest efter § 20 i DBBF’s Love og reglementer.
Karantæne efter en diskvalifikation
Karantænen efter en diskvalifikation er en administrativ afgørelse og forholder sig ikke til
afgørelsen under kampen, men blot hvad der er en rimelig karantæne i forhold til
forseelsen.
Ved karantæne udmåling benyttes bl.a. dommerindberetningerne, tidligere
diskvalifikationer, samt offentliggjorte retningslinjer på basket.dk m.v. jf. DBBF’s love § 16
Video
Det skal præciseres, at i Danmark
- kan video anvendes til udmåling af straffe i disciplinærsager.
- kan video benyttes til at optage disciplinærsager, som dommerne ikke har indberettet.
- kan video benyttes i protestsager i henhold til FIBA Regulations, dvs. til bedømmelse
af situationer, hvor dommerne i en kamp kunne have benyttet IRS jvf. Basketball
Lovene §46.12 – RLA/RAW 17-10-2017
Weekend
Weekend defineres som perioden fra lørdag kl.00.01 til søndag kl. 23.59

Afstand til tilskuere (22-06-15 RLA)
I de haller hvor der er reklamebander opstillet på baglinen (krav: minimum 2 meter fra
banen), der kan tilskuerpladser placeres bag disse.
Er der ingen reklamerbander opstillet, skal tilskuerne være mindst 5 meter fra banen.
Forholdsregler ved udbrud af sygdomsepidemi.
Disse forholdsregler finder kun anvendelse, når myndighederne har meddelt, at der er tale
om en sygdomsepidemi.
For at kunne få flyttet en kamp som følge af sygdomsepidemi, skal mindst 6 af holdets
stamspillere være ramt af sygdommen. En stamspiller er en spiller, der har spillet
hovedparten af kampene for holdet.
På hverdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til forbundets
Administration, i dennes kontortid. Her orienteres om forløbet. Forbundet afmelder
dommere og orienterer modparten.
Week-end og helligdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til
modstanderklub, og dommerpåsætteren (som underretter kampens dommer). Begge
parter orienteres om, at man ikke møder frem til kamptidspunktet.
Dokumentation:
For at kunne få flyttet en kamp som følge af ovenstående, skal sygdommen dokumenteres
i form af underskrevet lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med lægeerklæringen påhviler
klubben.
Lægeerklæringen skal være forbundet i hænde senest 72 timer efter spilletidspunktet.
Kan der ikke skaffes lægeerklæring eller er erklæringen ikke forbundet i hænde inden for
tidsfristen, erklæres kampen for tabt.
Klubberne skal inden 10 dage meddele forbundet nyt aftalt spilletidspunkt.

Alders definition
En senior er alle spillere der er for gammel til at spille i U19 rækken.18-06-14 RLA

