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Brøndby, 8. juli 2019

Fremgangsmåde ved protest (Sæson 2019-2020 og frem)
Der er 4 nødvendige skridt der skal tages, for at en protest kan behandles i DBBF:
Protesten skal nedlægges
Protesten skal opretholdes
Protesten skal erklæres skriftligt
Protesten skal indgives skriftligt
Det er vigtigt, at en protest nedlægges SÅ SNART man bliver opmærksom på det forhold man vil protestere over.
Hvis man vil protestere over ting der stod klart inden kampen gik i gang, er det vigtigt at man tilkendegiver over
for dommerne inden kampen, at man ønsker at protestere.
Ved protester under kampen er det anføreren, der kan nedlægge protest, og det skal anføreren gøre med det
samme eller ved første spilstop efter den hændelse, der protesteres over. Anføreren skal henvende sig høfligt til
dommerne og f.eks. sige ”Vi nedlægger protest over XXX”.
Lige efter kampen skal protesten opretholdes. Hvis man vil fastholde protesten, skal anføreren for det
protesterende hold underskrive i protokollens protestfelt. Protesten bortfalder automatisk hvis anføreren ikke
underskriver i protokollen.
Efterfølgende skal protesten kort erklæres skriftligt indenfor 30 minutter efter kampen. Dvs. at det protesterende
hold skriftligt skal erklære til dommerne hvad protesten omhandler. Det skal være en kortfattet meddelelse, der
omhandler hovedpunktet/punkterne, som protesten vedrører.
Herefter skal det protesterende hold indgive den officielle protesterklæring (og kan her komme med en
uddybende protestskrivelse) til DBBF. Indgivelsen af protest skal ske indenfor 24 timer efter kampens afslutning og
skal sendes til info@basket.dk – Protestgebyr(se basket.dk) trækkes på dette tidspunkt fra klubbens konto.
Dommere og dommerbords rolle ved protest
Ved en protest skal dommerne skrive bag på protokollen, at de er bekendt med at en protest er nedlagt.
Dommerne skal desuden indsende originalprotokollen til DBBF, sammen med en skriftlig indberetning, senest 24
timer efter kampens afslutning.
Hvis protesten drejer sig om dommerbordet, skal alle dommerbordsofficials også skrive en indberetning inden 24
timer, som skal sendes til DBBF (info@basket.dk). Det er vigtigt at der skrives tre uafhængige beskrivelser af
forløbet, uanset om protesten f.eks. kun handler om 24 sek. De kan med fordel skrives med det samme og gives til
dommeren. Det er dommernes opgave at sikre at officials er klar over dette, og dommerne bedes notere navn og
adresse (e-mail) på alle officials i deres indberetning.
Video som bevis

Det kan være oplagt at medsende en videooptagelse af kampen som støtte for den skriftlige protestindberetning.
Det er dog besluttet i Danmark at video ikke kan benyttes i protestsager og til at ændre dommerkendelser, men at
video kun kan anvendes til udmåling af straffe i disciplinærsager.
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Turneringsreglementets §20 – Protester
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Vedrørende nedlæggelse af protest gælder følgende:
stk. 1
Et holds protest vedrørende bane, materiel og udstyr samt andet, der var eller måtte stå holdene klart før
kampen, kan ikke optages til behandling, medmindre klubben før kampen skriftligt til førstedommeren
anmelder sin hensigt at ville nedlægge protest. I så fald skal klubben i øvrigt følge reglerne nedenfor, hvis
den ønsker at opretholde protesten efter kampen. Sådan tilkendegivelse fra klubben fritager ikke holdet fra at
spille, hvis førstedommeren anser det for sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen.
stk. 2
Mener et hold i øvrigt sine interesser uberettiget tilsidesat af en dommerkendelse eller af en begivenhed
under kampen, er protest kun gyldigt nedlagt såfremt:
1. anføreren på banen høfligt og roligt meddeler sine iagttagelser til førstedommeren straks situationen
forekommer, hvis bolden er død og kampuret tillige standset, og ellers første gang kampuret derefter
er standset. Førstedommeren kan da forklare sin afgørelse eller om nødvendigt undersøge protokollen
og kontrollere spilletiden. Den således foranledigede afbrydelse skal noteres som time-out til det
pågældende hold, hvis afbrydelsen varer mere end 30 sekunder, medmindre førstedommeren
anerkender gyldigheden af iagttagelsen og derfor træffer anden afgørelse. Såfremt anføreren er uenig
med dommeren om dennes afgørelse, skal protesten meddeles på dette tidspunkt.
2. anføreren umiddelbart efter kampen underskriver protokollen i den anførte rubrik, samt at
3. en erklæring fra klubbens repræsentant om indholdet af protesten foreligger og forevises
kommissær/dommere inden for 30 minutter efter kampens afslutning
stk. 3
Kommmissær/dommere skal påtegne protokollens bagside om, at de er bekendt med, at protest er nedlagt,
ligesom de har pligt til sammen med protokollen at indsende en skriftlig indberetning af tilfældet til DBBFs
sekretariat inden 24 timer efter kampens afslutning
stk. 4
Vedrører protesten dommerbordsofficials’ virksomhed skal disse hver for sig indberette tilfældet skriftligt til
DBBFs sekretariat inden 24 timer efter kampens afslutning.
stk. 5
Protesterklæringen afgivet inden for 30 minutter efter kampens afslutning jfr. stk. 2 pkt. 3 kan følges op med
en beretning fra klubben med supplerende sagsfremstilling, som skal være DBBFs sekretariat i hænde senest

24 timer efter kampens afslutning.
stk. 6
Protestgebyret fastsættes af bestyrelsen og skal fremgå af forbundets hjemmeside. Gebyret debiteres den
protesterende klubs konto, medmindre protesten trækkes tilbage inden for 24 timer efter kampens afslutning. Protestgebyret tilbagebetales, hvis protesten tages til følge.

stk. 7
Sendes erklæringer, indberetninger mv. pr. post, tjener postvæsenets stempel som bevis for
afsendelsesdatoen.
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