DANMARKS BASKETBALL-FORBUND
Idrættens Hus – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby
Tlf. +45 43 26 24 20 – Fax. +45 43 26 24 30 – info@dbbf.dk

Brabrand, den 1. oktober 2013

Til

Randers Cimbria ved Tonny Mattern og Morten Hansen

Vedr.

Anke af Turneringsudvalgets afgørelse vedrørende brug af ulovlig spiller i kamp 115796 i
landspokalturneringen BK 71 – Randers Cimbria 19. september 2013

I skrivelse uden angivelse af afsendernavn af 30. september 2013 har Randers Cimbria anket Turneringsudvalgets
afgørelse vedrørende kamp 115796 i landspokalturneringen BK 71 – Randers Cimbria, at Randers Cimbria i den
pågældende kamp har anvendt en ulovlig spiller og som følge heraf taberdømmes 0-20 og ikendes en bøde på
1.000 kr.
Følgende papirer har foreligget Disciplinærudvalget:

1.
2.
3.
4.

Kopi af scoringsprotokol
Turneringsudvalgets kendelse af 25. september 2013
Randers Cimbrias ankeskrivelse af 30. september 2013
Udateret papir fra Randers Cimbria med velkomst til sæsonen 2013-14

I sin kendelse anfører Turneringsudvalget, at man er blevet gjort opmærksom på, at Adrian Casas Filip blev
anvendt i kamp 115796 i landspokalturneringens 1/16-finale BK 71 – Randers Cimbria, hvorefter man har
rekvireret kopi af scoringsprotokollen, hvoraf det bekræftes, at vedkommende spiller blev anvendt i den
pågældende kamp. Turneringsudvalget anfører videre, at Adrian Casa Filip først har spilletilladelse pr. 2. oktober
2013, hvorfor han ulovligt har spillet i kamp 115796 den 19. september jfr. Propositioner for
landspokalturneringen for seniorhold § 3, hvor det i sidste stykke hedder: ”Spilleberettiget i landspokalturneringen
er enhver spiller, der på kampdagen er spilleberettiget for det pågældende hold i den almindelige gennemgående
turnering.” På den baggrund afsiger Turneringsudvalget den kendelse, at Randers Cimbria taberdømmes 0-20 og
ikendes en bøde på 1.000 kr. for brug af ulovlig spiller.
I sin ankeskrivelse erkender Randers Cimbria at have begået en stor fejl ved at gøre brug af en ulovlig spiller i
kampen i landspokalturneringen mod BK 71. Med henvisning til bestemmelsen i turneringsreglementets § 24 om
bestyrelsesmandat til mildere sanktioner end reglementet foreskriver, hvor reglementet direkte anvendt ville
medføre utilsigtede sportslige eller økonomiske konsekvenser, der står i åbenbart misforhold til den begåede
overtrædelse, og med henvisning til bestemmelsen i § 36 om dispensationsmuligheder for regler om ikke danske
spillere, hvor reglementets bestemmelser direkte anvendt ville medføre utilsigtede sportslige konsekvenser,
opregner Randers Cimbria i sin ankeskrivelse såvel de sportslige som de økonomiske konsekvenser af
Turneringsudvalgets afgørelse, og appellerer derved til bestemmelserne i turneringsreglementets§ 24 og 36 om
mildere sanktion og dispensation fra reglerne om brug af ikke danske spillere. Supplerende gøres det flere gange
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gældende, at man har handlet i god tro, idet dog utilstrækkelig intern kommunikation indrømmes. Afslutningsvis
udtrykkes håbet om, at Turneringsudvalgets kendelse omstødes, og at Randers Cimbria genindsættes i
pokalturneringen.
Disciplinærudvalget har drøftet sagen og gennemgået dens akter og skal gøre opmærksom på følgende
bestemmelser DBBFs love og reglementer 2013-14:












Fælles turneringsreglement (TR) § 11 vedrørende anvendelse af ulovlige spillere, hvor det i de to
første punktummer anføres: ”Anvendelse af spiller(e) i modstrid med dette reglement medfører at
holdet taberdømmes i kampen. Desuden kan idømmes en bøde.”
Af TRs afsnit II, licensordningen, fremgår det af § 30 vedrørende spillerlicenser gældende for
basketligaen, dameligaen, 1 division herrer, 2. division herrer og 1. division damer, at der for hold
i disse rækker skal foreligge spillerlicenser. Indirekte fremgår heraf, at man uden en sådan ikke er
lovlig spiller, men ulovlig. Ligeledes af § 30 fremgår det, at en spiller kan registreres uden
karantæne inden 1. september, mens samtlige spillere uanset nationalitet, der søger licens efter 1.
september får 21 dages karantæne.
I TR § 37 vedrørende licensregler for pokalturneringen hedder det: I landspokalturneringen gælder
samme regler, dog med den undtagelse, at der kan benyttes max. 2 ikke-EU spillere i hver kamp.
I propositioner for landspokalturneringen for seniorhold fremgår det af § 3 blandt andet, at der
spilles efter DBBFs licensordning, og i sidste stykke i § 3 hedder det: ”Spilleberettiget i
landspokalturneringen er enhver spiller, der på kampdagen er spilleberettiget for det pågældende
hold i den almindelige gennemgående turnering.”
Af TR § 24 om bestyrelsesmandat til mildere sanktioner end reglementet foreskriver, hvor TR
direkte anvendt ville medføre utilsigtede sportslige eller økonomiske konsekvenser, fremgår det, at
dette mandat er bestyrelsens.
Ligeledes beror den i TR § 36 nævnte dispensationsmulighed for regler om ikke danske spillere
hos bestyrelsen.

Idet Disciplinærudvalget lægger følgende til grund

 At Randers Cimbria i kamp 115796 den 19. september jfr. TR§ 30 og 37 og Propositioner for
landspokalturneringen for herrer § 3 har brugt en ulovlig spiller, idet vedkommende først har
spilletilladelse pr. 2. oktober,
 og at sanktionen herfor jfr. TR § 11 er at blive taberdømt
skal Disciplinærudvalget afsige følgende
KENDELSE
Turneringsudvalgets kendelse stadfæstes.

I forlængelse af kendelsen skal Disciplinærudvalget gøre opmærksom på, at såfremt Randers Cimbria med
henvisning til bestemmelserne i turneringsreglementets § 24 og § 36 ønsker en mildere sanktion end at blive
taberdømt subsidiært ønsker dispensation fra regler om ikke danske spillere, skal dette gøres gældende over for
DBBFs bestyrelse.

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 BK 71, DBBFs turneringsudvalg samt DBBF

