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Brønndby, den 3. december
d
20
012

Til:
SISSU V/Christiaan Blands
Lem
mvig Basket V
V/Rene Jakobsen

m afbrudtt kamp i Dam
meligaen – 107672 ‐ SISU
U mod Lemviig
TU afgørelse i fforbindelse med
orbindelse m
med ovennævvnte kamp, spillet
s
d. 25/111‐2012 i Kildeskovshalle
en, måtte doommerne afb
bryde kampeen
I fo
med ca. 2 minu
utter tilbage af
a tredje perriode, da lyseet i hallen gikk ud.
Stillingen var påå dette tidsp
punkt 69‐39 til
t SISU, og kllokken var 18:06.
oblemet skyld
dtes en geneerel strømafb
brydelse i Geentofte‐områådet, og kl. ca. 18:30 blivver det oplyst at stømmen
Pro
førsst forventes tilbage kl. 20
0:00.
mmerne vællger herefterr at afblæse kampen.
Dom
d behandlingen af sagen llagt vægt på at afbrydelssen skyldtes forhold som
m ingen af de to
Turrneringsudvaalget har ved
klubber er ansvvarlige for.
Norrmal praksis vil være at spille
s
kampen
n om, men bbegge klubbe
er har acceptteret en andeen løsning aff flere årsageer:
1) ‐ Omkostnin
ngerne og dee praktiske udfordringer ved en eventuel omkamp vil være ufforholdsmæssigt store
2) ‐Scoringsdiffferencen vaar så stor at det,
d sammennholdt med den
d resteren
nde spilletid, med rimeligghed kan
anttages at kampen reelt var afgjort
På denne
d
baggrrund er Turneringsudvalgget kommet frem til følge
ende:
KENDELSE
Kam
mpens resulttat fastsættees til 69‐39, som
s
var stillinngen ved afb
brydelsen.
De
enne afgørelsse er på forhånd accepte
eret af beggee parter.

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 kampens dommere, Dameligaens forretningsfører samt DBBF`s
Turneringsudvalg

