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Brønddby, den 12. december
d
20
012

Til: Horsens BC

mkring brugg af ulovlige spillere
s
kam
mp 111083.
TU Afgørelse om
dtaget en he
envendelse oomkring brugg af ulovlige spillere i kam
mp 111083, U 14 Drenge
Turrneringsudvaalget har mod
mellem Horsens BC og Vejeen BBK.
nvendelsen d
drejer sig om
m tre spillere:
Hen
•

##7 Søren Listt Svane

•

# 8 Andreas Damgaard

•

# 14 Marcus Madsen

På forespørgsel
f
l fra DBBF haar Horsens BC undersøgt omstændigh
hederne omkring kampeen, og det kan konstaterees
at:
•

##7 Søren Listt Svane er født i 1997, ogg dermed forr gammel til at
a spille pågæ
ældende kam
mp

•
##8 Andreas Damgaard
D
ogg #14 Marcuss Madsen er født i 4. kvartal af 1998,, og således omfattet
o
af
den
n såkaldte ”44. kvartals regel” .
nvendelsen af Søren List SSvane, som skyldtes
s
en ’ffodfejl’ fra trrænerens sid
de. Horsens BC
B
Horrsens BC harr beklaget an
er oplyst
o
om dee præcise reggler omkring 4. kvartalssppillere, da disse efter reg
glerne skal oppføres specie
elt i
pro
otokollen. Kampen endtee med en sejrr til Horsens BC på 99‐56
6.
Turneringsudvaalget er hereefter komme
et frem til føl gende:
KENDELSE
orsens BC tab
berdømmes for
f brug af den
d ulovlige sspiller Søren List Svane. Kampens
K
ressultat ændre
es til 0‐20.
Ho
Ho
orsens BC tild
deles en bøde på 1.000,‐

w
www.basket.d
dk

Turneringsudvalgets afgørelse kan inden 7 dage indbringes for DBBFs disciplinærudvalg i henhold til DBBFs love
§31.
Gebyr for anke er kr. 1.000,‐.

Med venlig hilsen
På Turneringsudvalgets vegne

Thomas Frydendal
Formand

Turneringsudvalgets afgørelse er sendt i kopi til samtlige involverede klubber samt DBBF`s Turneringsudvalg

