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Anholt, den 28. oktober 2013
Til

B 71 Holstebro ved Malte Bolvig

Vedr. Protest over protokolføringsfejl i kamp 119473 i 1/8-finalen i Landspokalturneringen for herrer mellem
B 71 Holstebro og Haderslev Basketballklub Corpia 24. oktober 2013
Efter kampen i landspokalturneringen mellem B 71 Holstebro og Haderslev Basketballklub Corpia nedlagde B71
protest over en protokolføringsfejl i 4. periodes 7. minut ved stillingen 75-61 i BK71’s favør, hvor stillingen efter en
3-pointsscoring af # 5 fra Haderslev blev noteret som 75-69, og Haderslev således tillagt 5 points for meget. – Af
protokollen og af protokolførerredegørelsen fremgår det, at den pågældende 3-pointsscoring faktisk blev noteret
med værdien 3 til stillingen 75-64, men at det sidste ciffer i 64 efterfølgende blev læst som et 9-tal i stedet for et
4-tal, hvorfor stillingen efter den efterfølgende 2-pointsscoring ved # 12 fra Haderslev blev noteret som 75-71,
hvorved Haderslev fik tillagt 5 points for meget.
Følgende papirer har foreligget Disciplinærudvalget:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kopi af scoringsprotokol (den hvide) inklusive forstørret udsnit af noteringerne i 4. periode
Kopi af genpart af scoringsprotokol (den gule)
Håndskreven protest fra BK 71 Holstebro ved træner Malte Bolvig
Mail af 25. oktober med redegørelse fra 1. dommer Cosmin Agapie
Mail af 25. oktober med redegørelse fra 2. dommer Kim Malmros
Mail af 25. oktober fra Malte Bolvig, B71, med supplerende uddybning af protesten
Mail af 25. oktober med redegørelse fra protokolfører Søren Christensen
Mail-korrespondance af 27. – 28. oktober mellem førstedommer Cosmin Agapie og
sportskoordinator/DBBF Rune R. Larsen

Disciplinærudvalget har gennemgået sagens papirer og kan af den hvide scoringsprotokol (bilag 1) og jævnfør
protokolførerens redegørelse (bilag 7) konstatere, at den samlede score til Haderslev i 4. periodes 7. minut efter
en 3-pointsscroing blev noteret til 64. Ved den efterfølgende 2-pointsscoring af Haderslevspiller # 12 blev det
sidste ciffer i 64 læst som et 9-tal i stedet for et 4-tal, hvorfor den samlede score til Haderslev fejlagtigt blev
noteret il 71 i stedet for 66. Haderslev fik således fejlagtigt noteret 5 points for meget. Af bilag 4 og 5 fremgår det,
at førstedommeren gennemgik protokollen på det pågældende tidspunkt på foranledning af dommerbordet, idet
der var konstateret uoverensstemmelse mellem protokollens og scoringstavlens fremvisende, og at
førstedommeren fejlagtigt godkendte protokollens fremvisende, hvorfor scoringstavlen blev rettet i
overensstemmelse hermed.
Disciplinærudvalget skal bemærke følgende:

I. Ifølge de Internationale Basketballlove (IBL) § 46.8 skal førstedommeren omhyggeligt gennemgå
protokollen ved udløbet af spilletiden, eller når som helst han finder dette nødvendigt.

www.basket.dk

Disciplinærudvalget kan konstatere, at førstedommeren i modstrid med IBL § 46.8 ikke har gennemgået
protokollen tilstrækkeligt omhyggeligt.

II. På den modtagne kopi af genpart af scoringsprotokollen (den gule), hvor førstedommeren har
underskrevet protokollen, er der ingen anførerunderskrift i protestrubrikken, mens der er
anførerunderskrift i protestrubrikken på kopien af selve scoringsprotokollen (den hvide). Heraf
fremgår, at protestrubrikken er blevet udfyldt med anførerunderskrift efter førstedommerens underskrift
af protokollen, jfr. også mailkorrespondancen nævnt i bilag 8.
Det er en fejl af førstedommeren at lade protesterende holds anfører underskrive i protestrubrikken,
idet førstedommen med sin underskrift efter kampen har godkendt protokollen, hvormed hans
administration af og forbindelse med kampen er afsluttet jfr. IBL § 46.9
III. IBL § 48.4 foreskriver ved opdagelse af protokolførerfejltagelser, at sådanne ikke mere kan rettes, efter
protokollen er underskrevet af førstedommeren, men at denne i stedet skal sende en udførlig rapport til
turneringsmyndigheden.
Den af førstedommeren indsendte rapport kan kun med vanskelighed betegnes som udførlig
Disciplinærudvalget har dernæst drøftet gyldigheden af den nedlagte protest og er med henvisning til
bestemmelserne om førstedommerens beføjelser i IBL § 46.9, første punktum:
”(Førstedommeren skal) godkende og underskrive protokollen ved kampens slutning, hvilket afslutter
dommernes administration af og forbindelse med kampen.”
nået frem til følgende
AFGØRELSE

 protest ikke kan nedlægges efter førstedommerens underskrift af protokollen
 den foreliggende protest er derfor ikke gyldig og kan derfor ikke behandles af
Disciplinærudvalget
Med disse bemærkninger skal sagen med henvisning til Turneringsreglementets § 21 overlades til
Turneringsudvalget til behandling og afgørelse.
Protestgebyret tilbagebetales B71 Holstebro.

Disciplinærudvalgets afgørelse kan inden 14 dage indankes for DBBFs Amatør- og Ordensudvalg jfr. DBBFs love §
31. Gebyr ved anke til Amatør- og Ordensudvalget er 1.000 kr.
Med venlig hilsen
på Disciplinærudvalgets vegne
Hans H. Graversen
Formand
Kopi af afgørelsen til Haderslev Basketballklub Corpia, kampens dommere, DBBFs turneringsudvalg samt DBBF

