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8.10 Reglement for DBBFs Dommerudvalg
Vedtaget på DBBFs repræsentantskabsmøde 12. juni 1999.

§1
Det er udvalgets opgave at afholde kursusaktiviteter inden for dommer- og regelsektoren,
herunder at forestå dommerkurser, clinics og møder m.v. på forskellige niveauer til uddannelse
og videreuddannelse af dommere, kommissærer og officials. Kurserne ledes af dem, som
udvalget udpeger dertil. Udvalget kan desuden arrangere særlige kurser eller møder forud for
ikrafttrædelsen af nye spilleregler el. lign.
Det er udvalgets opgave at følge DBBFs dommerpåsætters virksomhed. DBBFs dommerpåsætter
udtager dommere til DM, grundserier og slutspil samt DBBFs kvalifikationskampe, til
landspokalkampe fra og med ottendedelsfinaler samt til ungdoms-DM, ligesom han/hun foretager
kommissærudtagelser til ungdoms-DM og til internationale kampe.
Det er udvalgets opgave i samarbejde med pågældende nationale FIBA-dommerinstruktør at
udpege dommeremner med henblik på kommende FIBA-dommervirksomhed.
Det er udvalgets opgave at styre dommerbedømmerordninger på divisionsplan og koordinere
samarbejdet mellem dommerpåsætterens virksomhed med bedømmerordningen.
Det er udvalgets opgave at styre udtagelsen af en elitedommergruppen og en
divisionsdommergruppe blandt A-dommerne i samarbejde med den arbejdsgruppe, der forestår
fordelingen og rankningen af elitedommere og divisionsdommere.

§2
Dommervirksomhed i officielle turneringer forudsætter, at den pågældende har gyldigt
dommerkort. Dommerkort erhverves gennem A- eller B-dommerprøve og for C-dommere
gennem deltagelse på C-dommerkursus. Prøverne er dels teoretiske, dels praktiske. Kurserne
ledes af den eller de personer, som udvalget udpeger hertil.
Der er tre kategorier af dommere inden for DBBF:
A-,B- og C-dommere. Elitedommere og divisionsdommer er A-dommere, der rankes i sæsonens
løb udfra deres aktuelle standard som dommere i DBBF-regi.
Optagelse på A-dommerkursus forudsætter, at den pågældende er B-dommer og som sådan har
fungeret jævnligt og tilfredsstillende, er fyldt 18 år og er udtaget af sit distriktsforbund til
efteruddannelseskursus forA-dommeraspiranter og har deltaget på dette kursus.
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A-dommerkursus med bestået prøve er en forudsætning for, at en dommer kan dømme alle
kampe bortset fra sådanne kampe, som kræver FIBA-dommerkort.
B-dommerkursus med bestået prøve er en forudsætning for, at en dommer kan dømme alle
kampe i distriktsforbundsregi. Tilmelding til B-dommerkursus forudsætter, at den pågældende er
fyldt 16 år har gennemgået DBBFs C-dommerkursus. Herfra dispenseres kun i ganske særlige
tilfælde.
Tilmelding til C-dommerkursus, der er DBBFs grundkursus for dommere, forudsætter, at den
pågældende er fyldt 15 år senest kursusdagen. Herfra dispenseres ikke.
Distriktsforbundene fastsætter, for hvilke rækker de kræver B-dommerkort.

§3
og B-dommerkort gælder udstedelsessæsonen og den følgende hele sæson og fornyes
automatisk for eet år ad gangen, hvis vedkommende dommer i det forløbne tidsrum jævnligt har
fungeret som dommer. Udtalelse herom kan om nødvendigt indhentes fra distriktsforbund og
forening.
Indehavere af A- og B-dommerkort betaler årligt en licens, hvis størrelse fastsættes af DBBFs
bestyrelse, og for hvilket dommerne modtager eventuelle nye udgaver af DBBFs internationale
love og dommerhåndbog inden for kortets gyldighedsperiode. Indløses opkrævningen ikke, kan
dommeren slettes af dommerfortegnelsen.
C-dommerkort udløber ikke, men hvert distriktsforbund bestemmer selv om C-dommerkortet
giver adgang til at dømme turneringskampe, i hvilke rækker og hvor længe.

§4
Tidligere anerkendte dommere, hvis licens ikke er opretholdt, kan genindtræde i staben af
anerkendte licensdommere. Har en dommer været uden licens i to sæsoner eller mindre, kan
vedkommende blive licensdommer på ny mod betaling af dommerlicens for den mellemliggende
periode. Har en dommer været uden licens i mere end to sæsoner, skal seneste A- eller Bdommerprøve tages om. Drejer det sig om en tidligere licensdommer med A-dommerkort, kan
han dog altid vælge at deltage i ny B-dommerprøve med de deraf følgende begrænsninger for,
hvilke kampe en B-dommer kan dømme.
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§5
Udvalget træffer afgørelse om, i hvilket omfang udenlandske dommere kan sidestilles med
danske og dømme i danske turneringer.

§6
Dommerudvalget kan vejlede, irettesætte, idømme dommerkarantæne eller frakende en dommer
hans licens, hvis dommeren udebliver fra kampe eller i øvrigt groft tilsidesætter sine forpligtelser
som dommer. Udvalgets afgørelser herom kan ankes inden 14 dage til DBBFs disciplinærudvalg.
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