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Brøndby den 27.Januar 2015

Til: Solrød Comets v/Henrik Sandberg
Turneringsudvalget har behandlet en protest fra Solrød Comets i forbindelse med kamp
nr. 130668 – U19 Herrer A, spillet 24/1-2015 i Nordhallen i Slagelse.
I sagens behandling har følgende dokumenter været tilgængelige:
-

Protestskrivelse fra Solrød afleveret til dommerbordet kort efter kampen
Indberetning fra Slagelses dommerbordsofficials, skrevet kort efter kampen
Indberetning fra kampens dommer Ljuan Morina, dateret 25/01-2015
Kopi af kampprotokollen
Mail af 24/01-2015 fra Solrøds træner til Rune Larsen, DBBF, som betragtes
som uddybende protestskrivelse

Solrød protest er opdelt i flere sektioner:
a)
b)
c)
d)

at dommeren nægter at lade Solrød nedlægge protest i 4. periode, 9. minut
at dommeren dømmer kampen primært fra midten af banen
at dommeren manglede evne til at kontrollere kampen
at dommeren ikke greb ind i en specifik nævnt situation

Turneringsudvalget giver Solrød medhold i at dommeren har handlet forkert ved at nægte
nedlæggelsen af protest under kampen jvf. §20 i Turneringsreglementet.
Sagen er derfor behandlet som om protesten alligevel er nedlagt på det pågældende
tidspunkt (4. Periode – 9. minut)

Turneringsudvalget har efterfølgende valgt kun at behandle punkt a), idet protest over
øvrige punkter efter det foreliggende materiale ikke er nedlagt rettidigt.
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I henhold til indberetning fra dommer og dommerbord er det vurderet at Solrøds træners
opførsel i forløbet korrekt blev takseret til den anden tekniske fejl, uagtet at den
pågældende situation eskalerede grundet en dommerfejl.
Det vurderes derfor at dommerens fejl ikke har haft afgørende indflydelse på kampens
endelige resultat.

Turneringsudvalget er på denne baggrund nået frem til følgende:

KENDELSE
Solrøds protest over punkt a) tages til følge
Protest over punkt b), c) og d) afvises.

Kampens resultat 62-53 står ved magt.

Protestgebyr tilbagebetales til Solrød.
Diskvalifikationen (2 tekniske fejl) til Benjamin Jensen får ikke yderligere konsekvenser.

Dommerudvalget kopieres på denne mail, så det kan sikres at pågældende dommer
informeres om de korrekte regler for nedlæggelse af protest.

Kendelsen kan inden 7 dage ankes til DBBF´s Disciplinærudvalg. Gebyr 1.000.For DBBF´s Turneringsudvalg
Rune R.Larsen
Sportscoordinator
Tilsendt: Solrød Comets, Slagelse, DBBF´s TU, DBBF´s DU kampens dommer.

