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København, den 14. marts 2014

Turneringsudvalget har modtaget indberetning fra dommerne i kamp 120971 , U14 DRM
pulje 2 mellem Gladsaxe og Solrød.
Kampen blev spillet d. 08/03-2014 kl. 13:00 i Gladsaxe Sportscenter.
Kampens dommere var påsat af DBBF. Førstedommer var Musse Sheikh og andendommer
var Miljana Peric.
Turneringsudvalget har desuden modtaget en skrivelse om hændelsesforløbet fra Solrøds
træner Torben Halkier.

Ifølge det beskrevne opstår der i kampens 4. periode en situation hvor en spiller fra hvert
hold kommer i klammeri med hinanden. Ifølge indberetning fra andendommer Miljana
Peric har hun set situationen, og efter drøftelser med førstedommeren vurderes det at
situationen ikke skal straffes yderligere. Solrøds træner er meget utilfreds med
dommerens vurdering af situationen, og vælger at forlade kampen med sit hold.
Stillingen er på dette tidspunkt 60-62.

Turneringsudvalget skal bemærke:
Ifølge DBBF’s love §20, stk. 2, så er den korrekte fremgangsmåde, hvis et hold føler sine
interesser uberettiget tilsidesat af en dommerkendelse eller af en begivenhed under
kampen, at nedlægge protest. Ifølge det oplyste er dette ikke sket.
Det at forlade kampen med sit hold er et brud på Internationale Basketball Love §20.1,
idet man ved sine handlinger har hindret kampen i at blive færdigspillet.
Kampen bliver ledet af to uddannede DBBF-dommere, og man må forvente at de har de
korrekte forudsætninger for at vurdere sådanne situationer i en kamp. Ligeledes må man
stole på at dommerne er i stand til at opretholde ro og orden på banen, og sikre at
sikkerheden for alle deltagere i kampen er i orden.

Ud fra de foreliggende oplysninger er der ikke noget der tyder på at dette ikke har været
tilfældet.
Turneringsudvalget har informeret Dommerudvalget om sagens detaljer, med henblik på
at dette eventuelt kan anvendes i den løbende evaluering af kampens to dommere.

På baggrund af dette er Turneringsudvalget kommet frem til følgende:

KENDELSE

Solrød taberdømmes i den pågældende kamp (0-20), i.h.t. Internationale Basketball Love
§20.2.1
Turneringsudvalgets afgørelse kan inden 7 dage indbringes for DBBFs disciplinærudvalg i
henhold til DBBFs love §31. Gebyr for anke er kr. 1.000,-.

For DBBF´s Turneringsudvalg
Rune R.Larsen

Kendelsen er sendt til: Involverede klubber, Turneringsudvalget og Dommerudvalget.

