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Brøndby den 15.oktober 2013
Afgørelse vedr. afbrudt kamp nr. 118288 – U16 Herrer B - AGF mod Skovbakken Bears/HEI
Turneringsudvalget har modtaget indberetning fra dommeren i ovennævnte kamp.
Kampen blev afbrudt i 10. minut af 3. periode ved stillingen 59-44 til AGF.
Årsagen var at en tilskuer med tilhørsforhold til udeholdet Skovbakken Bears/HEI henvendte sig til
dommerbordsofficials på en upassende måde.
Dommeren stoppede herefter kampen, og bad pågældende tilskuer om at gå væk fra dommerbordet og enten
forlade hallen, eller se resten af kampen fra modsatte side af banen, længst væk fra dommerbordet. Da dette ikke
blev efterkommet efter gentagne opfordringer, og efter at dommeren havde oplyst de to hold og tilskueren om at
kampen ikke ville fortsætte uden, valgte dommeren at afbryde kampen af hensyn til dommerbordsofficials
sikkerhed.
Træneren for Skovbakken/HEI, Anne Cahtrine Jørgensen har i en mail til DBBF kommenteret situationen, og denne
mail indgår også i sagens akter.
Uanset hvordan dommerbordet måtte agere under en kamp, eller hvilke fejl de eventuelt laver, så har tilskuere
ikke noget at gøre ved dommerbordet. Dommeren har handlet korrekt ved at bede tilskueren om at forlade
dommerbordet, og har opstillet to meget rimelige alternativer for den pågældende tilskuer.
Ifølge Internationale Basketball-love §46.6 har førstedommeren myndighed til at stoppe en kamp hvis forholdene
kræver det.
Turneringsudvalget har behandlet sagen, og er kommet frem til følgende:
KENDELSE
Resultatet for kamp 118288 fastættes til 59-44, som var stillingen ved afbrydelsen.
Turneringsudvalget skal bemærke at hjemmeholdet har ansvaret for kampafvikling og sikkerhed for de
involverede parter, men at udeholdet i dette tilfælde bærer en stor del af ansvaret for det hændte, da man ikke
formår at få sine tilskuere til at følge dommerens anvisninger.
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
DBBF´s Turneringsadministration
Kendelse sendt til: Involverede klubber, dommere, DBBF´s Turnerings & Dommerudvalg
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