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Brabra nd, den 19. december
d
20
011
Til Virum Baskeetball Klub veed Hans Christensen
Ve
edr.: Protestt uretmæssigg tildeling af
a 2 points i kamp 1006
629 i 1. diviision herrer Virum – Ra
anders den 10.
decem
mber 2011
I fo
orbindelse m
med kampen i 1. division herrer mell em Virum ogg Randers ha
ar førstnævnnte nedlagt protest
p
overr, at
dommerne veed stillingen 59‐55 ifølgge scoringspprotokollen og angivelig
gt 59‐56 iføølge scoringsstavlen retteede
ollen til 59‐57 og angav Randers‐spilller nr. 7 som
m scorer af dde 2 points, hvilken scorring
stillingen i scorringsprotoko
mæssigt tild
anføres aldrig at have fun
ndet sted, hvvorfor det ggøres gælden
nde, at dommerne uretm
delte Randerrs 2
points, der med slutresultaatet viste sig at blive udsllagsgivende.
Følgende bilag har foreligget Disciplinæ
ærudvalget:
1. Scoringsprrotokollen
2. Mail af 100/12 kl. 22.36
6 fra Hans Ch
hristensen, V
Virum Baskettball Klub me
ed protestskrrivelse
3. Kopi af uo
officielt statisstikskema lavvet under kaampen af en bænkperson
n fra Virum
4. Skrivelse dateret 12/1
12 fra Frank Stage, træneer for Randers, med bem
mærkninger ttil protesten
5. Mail af 100/12 kl. 20.14
4 fra førstedo
ommer Thom
mas Kjørnæss med indberretning
7 fra andendommer Peteer Raahauge med indbere
etning
6. Mail af 122/12 kl. 22.27
7. Mail af 111/12 kl. 13.32
2 med indberetning fra pprotokolførerr Sofie Olivia Schirmer
0 med indberetning fra 224‐sekundtidtager Johann
nes Leth Nie lsen
8. Mail af 111/12 kl. 14.00
4 med indberetning fra tiidtager Frederikke Senge
er
9. Mail af 111/12 kl. 12.54
10. Mailkorrespondance af
a 11/12 me
ellem sportskkoordinator Jan Gjetterm
mann, DBBF,, og førstedo
ommer Thom
mas
m
in
ndsendt prottokol, manglende erklærring fra repræ
æsentant forr protesteren
nde
Kjørnæs vvedrørende manglende
hold om p
protestindho
old, manglen
nde indberettning fra and
dendommere
en samt ma nglende navvne og adressser
på dommeerbordsofficials
mann, DBBF,, og førstedo
ommer Thom
mas
11. Mailkorrespondancen af 12/12 mellem sportsskoordinatorr Jan Gjetterm
Kjørnæs vvedrørende manglende erklæring fr a repræsenttant for prottesterende hhold om pro
otestindhold og
manglend
de indberettning fra andendomm
meren samtt spørgsmå
ål om, hvoorvidt der er foretaaget
påtegning på scoringsprottokollens ba gside
dommerp
m sportskoo
ordinator Jaan Gjettermann, DBBF, og
12. Mailkorrespondance af 13/12 kl. 8.57 og 9.01 mellem
mmer Thomaas Kjørnæs, hvoraf
h
fremggår, at der ikke er foretaget dommeerpåtegning på bagsiden
n af
førstedom
scoringsprrotokollen, at
a en repræ
æsentant forr Virum Bassketball Klub
b ikke har aafleveret en
n erklæring om
protestens indhold in
nden for 30 minutter eft
fter kampenss afvikling, samt
s
Randerrs ikke har nedlagt
n
prottest
uagtet holdets anfører har underskrevet scorinngsprotokolllen
agens papireer og konstatteret en række fejl og maangler
Dissciplinærudvvalget har gennemgået sa
I.
Ved prrotest i forbindelse med afvikling af kampe er de
et alene anføreren for ddet protesterrende hold, der
skal skkrive under i den relevante protestrrubrik i scorringsprotokollen jfr. Inteernationale Basketball
B
Lo
ove
afsnit C om fremgaangsmåde ve
ed protest, affsnit C1 stk. 1 samt DBBF
Fs Fælles Turrneringsregle
ement (TR) § 20
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II.

III.

stk. 2 p
pkt. 2. – Ved
d den foreligggende proteestsag har be
egge holds an
nførere skrevvet i protesttrubrikkerne. Af
ovennæ
ævnte bilag 12 fremgår det, at Raanders ikke har nedlagt protest, uuagtet holde
ets anfører har
undersskrevet prottokollen. I bilag 4 anfføres det, at
a denne un
nderskrift faandt sted på
p dommernes
foranleedning, og att man undred
de sig heroveer, men gjorrde som bedtt om af domm
merne og un
nderskrev.
Ifølge TR § 20 stkk. 3 skal dom
mmerne påttegne protokkollens bagsside, at de eer bekendt med, at derr er
nedlaggt protest sam
mt indsende protokollenn foruden en skriftlig indb
beretning til DBBFs sekre
etariat inden
n 24
timer efter kampens afslutniing. – Ved den foreligggende protestsag har dommerne ikke påtegnet
protokkollens bagsid
de ligesom de
d heller ikkke har indsen
ndt protokollen til DBBFss sekretariatt, men overladt
dette ttil hjemmeho
oldet. – Ligeledes forelå der heller ikkke end indberetning fra andendomm
meren inden
n 24
timer eefter kampen
ns afslutningg, men først eefter mere end
e 54 timer efter kampeens afslutning.
Ifølge TTR § 20 stk.2
2 pkt. 3 skal en erklærinng fra en rep
præsentant for protesterrende hold om
o indholdett af
protestten foreliggee og forevises dommernee inden 24 timer efter kampens afsluutning. – En sådan
s
erklærring
blev ikkke forevist.

den foreliggeende sag kan
n konstaterees en række fejl og man
ngler hos kam
mpens dommere herunder
Uaanset der i d
forrkert besked
d vedrørendee underskriftt af protokolllen, mangle
ende påtegning om nedlaagt protest på
p protokollens
bagside og ovverladning af protokolin
ndsendelse ttil hjemmeholdet, og der måske d erfor også er givet and
den
f
åde ved neddlæggelse af protest, frita
ager det ikkee et proteste
erende hold for,
f
maangelfuld oplysning om fremgangsmå
at det er dets eeget ansvar og egen opggave at sørgee for, at regle
erne for nedlæggelse af protest følge
es, således som
s
T § 20, og hvor
h
det af sttk.2 pkt. 3 frremgår, at en
n erklæring ffra en repræ
æsentant for det
dissse regler er opregnet i TR
pro
otesterende hold om ind
dholdet af protesten skal foreligge ind
den for 30 minutter
m
efte r kampens afslutning.
a
ne i
Dissciplinærudvvalget har på baggrund af det prottesterende holds manglende opfylddelse af besstemmelsern
Turneringsreglementets § 20
2 stk. 2 pkt. 3 truffet fø lgende
AFGØRELSEE
Virrum Basketb
ball Klubs pro
otest over, at
a dommern e foranlediggede 2 pointss tildelt moddstanderhold
det og noterret
i sccoringsproto
okollen, er ikkke gyldig ogg afvises som
m følge heraff.
atør‐ og Ord ensudvalg jffr. DBBFs lovve §
Dissciplinærudvvalgets afgørrelse kan inden 14 dage indankes forr DBBFs Ama
31. Gebyr ved anke til Amaatør‐ og Orde
ensudvalget er 1.000 kr.

Meed venlig hilssen
på Discipplinærudvalgets vegne
Ha ns H. Graverrsen
Formand

Kopi af afgørelsen til Randeers Cimbria, kampens doommere, DBB
BFs turnering
gsudvalg, DBBBFs dommerudvalg samt
BBF
DB
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