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Brøndby 29.10.13
Til: B71 Holstebro, Haderslev ”Corpia”, Turneringsudvalget, Disciplinærudvalget og Dommerudvalget.

Turneringsudvalgets kendelse vedr LP-kamp B71 Holstebro - Haderslev Basket
Turneringsudvalget har fået overladt en sag fra Disciplinærudvalget, som vedrører en 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.
Da protesten er nedlagt efter kampens afslutning, og efter førstedommerens underskrift i protokollen, er den ikke
gyldig, og kan følgeligt ikke behandles af Disciplinærudvalget.
Følgende beskrivelse af problemstillingen er uddrag fra Disciplinærudvalgets kendelse:
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 7564, 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.
(...)
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 3pointsscroing 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.

Da kampen endte med en sejr til Haderslev på kun 3 point, har denne protokolføringsfejl haft en meget væsentlig
betydning.
Turneringsudvalget har på sit møde d. 28/10-2013 drøftet sagen, og har bl.a. vurderet hvad man mener vil være det
mest sportsligt korrekte udfald, da holdet der er erklæret som vinder af kampen, efter det foreliggende materiale
ikke er det hold der har scoret flest points. På den anden side ville kampen formentlig have haft et helt andet forløb
både taktisk og spillemæssigt, hvis holdene havde kendt den korrekte score i slutfasen.
Med baggrund bl.a. i en udtalelse fra en repræsentant fra Dommerudvalget og TR §21 er man derfor kommet frem
til følgende:

www.basket.dk

KENDELSE

Kamp 119473 skal spilles om.
DBBF afholder udgifter til dommere og udeholdets transport i forbindelse med omkampen.
Dato og tid skal fastsættes hurtigst muligt, og begge klubber skal særskilt aftale en kampdato for en eventuel
kvartfinale, så snart lodtrækningen til næste runde er foretaget.
Turneringsudvalgets afgørelser kan inden 7 dage indbringes for DBBFs disciplinærudvalg.
Gebyret ved anke til disciplinærudvalget er kr. 1.000,-.

For DBBF´s Turneringsadministration
Rune Larsen
Sportskoordinator

