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Til

Bakken Bears ved Michael Piloz

Vedr.
Protest over afviklingen af kampens sidste to minutter i kamp 15
i CDL ligaen
mellem Svendborg Rabbits og Bakken Bears
den 7. oktober 2010.
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Bilag 1 Redegørelse for protest fra Bakken Bears
Bilag 2 Redegørelse fra kampens 1. dommer Rune Larsen
Bilag 3 Redegørelse fra kampens 2. dommer Jakob Hors
Bilag 4 Redegørelse fra kampens protokolfører Martin Steen
Bilag 5 Kopi af kampens scoringsprotokol
Bilag 6 Yderligere redegørelse fra Bakken Bears
Bilag 7 Redegørelse fra Svendborg Rabbits

Efter kampen mellem Svendborg Rabbits og Bakken Bears nedlægger
Bakken Bears protest over fejlagtigt at have fået ændret en 3-pointsscoring til
en 2-pointsscoring i kampens slutfase. Ændringen bliver foretaget af
protokolføreren, efter at denne har spurgt 1.dommeren om scoringen (9. min.
B12 til 66 – 69) var en 2- eller 3-pointsscoring. Desværre misforstår 1.
dommeren spørgsmålet og tror fejlagtigt, at det var scoringen i angrebet før (8.
min. B15 til 64 – 66), der blev spurgt til. Den ellers korrekte 3-pointsscoring
bliver rettet til en 2-pointsscoring, og Bakken bliver justeret et point ned på
pointtavlen med 40 sek. tilbage af kampen.
Bakken Bears spørger straks hvorfor og får forklaringen, at ”det er noget der
skete tidligere”.
1. dommeren får i denne forbindelse ikke kontrolleret, hvilken scoring der blev
rettet i protokollen.
På dette tidspunkt er Bakken Bears tilkendt 3 straffekast, som alle bliver
udnyttet. Herefter skulle stillingen rigtig have været 74 – 72, men efter den
fejlagtige justering viser protokollen og scoringstavlen 74 – 71.
Bakken Bears gør i sin uddybende protestskrivelse følgende gældende:
• Den fejlagtige rettelse af protokollen og scoringstavlen blev ikke
videreinformeret til Bakken Bears coach og spillere.
• Bakken Bears havde indkast fra baglinjen med 8,5 sek. tilbage af
kampen. Da tavlen viser 74 – 71 til Svendborg Rabbits, spiller Bakken
Bears efter en 3-pointsscoring, hvor de ved den korrekte stilling ville
have kunnet ”nøjes” med at gå efter en 2-pointsscoring. Da dette 3pointsspil ikke lykkes, fejler man hurtigt i et forsøg på at få bolden
hurtig tilbage. På de efterfølgende straffekast scorer Svendborg
Rabbits til slutstillingen 75 – 71, som rigtig skulle være 75 – 72.
• Bakken Bears mener, at den forkerte stilling derfor får stor indflydelse
på kampens afvikling i de sidste 40 sekunder, hvorfor de mener
kampen bør spilles om.
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Begge dommere udtaler samstemmende, at den rettede scoring var en 3pointsscoring, og den derfor ikke skulle være rettet.
Begge dommere troede, at der med spørgsmålet om, hvorvidt det var en 3pointsscoring, blev spurgt til en lang 2-pointsscoring fra baseline ved B 15 i 8.
minut, og ikke, som det var tilfældet, til den klare 3-pointsscoring ved B 12 i 9.
minut.
Protokolføreren har derfor handlet i god tro.
Der må dog konstateres en brist i den interne kommunikation mellem
dommerbord og dommerne, samt at 1. dommeren skulle have kontrolleret,
hvilken rettelse der blev foretaget i protokollen.
Først ved sammentællingen efter kampen opdages den fejlagtige rettelse.
Inden scoringsprotokollen underskrives, bliver Bakken Bears orienteret om
fejlen, og de vælger at nedlægge protest over forløbet af kampens afslutning.
Da Bakken Bears vælger at nedlægge protest over rettelsen af en 3pointsscoring til en 2- pointsscoring, har 1. dommeren valgt ikke at rette i
protokollen.

Disciplinærudvalget har ved gennemgang af sagens akter noteret sig
følgende, som lægges til grund for afgørelsen:
•

Dommerne og protokolføreren misforstod hinanden ca. 40 sekunder
før kampafslutning.
• 1. dommeren undlader at kontrollere hvilken scoring, der bliver rettet.
• Begge dommere er ikke i tvivl om, at den rettede scoring var en 3pointsscoring.
• De Internationale Basketball Love samt DBBF´s love og regler
forholder sig ikke til taktiske dispositioner i forbindelse med
kampafslutninger.
• § 44 i Internationale Basketball Love forholder sig til rettelse af
misforståelser. Ifølge § 44.2.7 kan misforståelser og fejltagelser i
protokollen fra protokolførerens side rettes af dommerne på ethvert
tidspunkt. Dog ville 1. dommeren ikke rette kampresultatet efter
kampens afslutning grundet protesten, der blev nedlagt.
• Den fejlagtige rettelse var derfor ikke i strid med lovene ang. rettelser
af fejl, men var i sig selv en fejl.
• Der begås ofte større eller mindre fejl i løbet af en basketballkamp.
Udvalget har drøftet, hvor grænsen går for, hvor fejl/misforståelser
begået af dommere og officials skal medføre omkamp, og fra hvornår i
en kamp fejl måtte kunne berettige omkamp.
• Hypotetiske situationer udsprunget af erkendte dommerbords- eller
dommerfejl vil lede til en endeløs regres, hvor begge parter vil kunne
påstå, at de ville have handlet anderledes. Det er Disciplinærudvalgets
holdning, at kun konkrete og umiddelbare følger af dommerbords- og
dommerfejl kan føre til en korrektion af resultatet eller afvikling af en
omkamp
Der er ikke konsensus i Disciplinærudvalget i den foreliggende sag, idet der er
stemmelighed, hvorfor den fungerende formands stemme har været
afgørende for følgende
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KENDELSE
Bakken Bears protest afvises. Kampens resultat ændres til 75 – 72.
Protestgebyret tilbagebetales ikke.

Disciplinærudvalget ønsker at indskærpe over for dommerne, at rettelser i
protokollen skal kontrolleres af dommerne, før de foretages.

Disciplinærudvalgets kendelse kan inden 14 dage indankes for DBBF´s
Amatør- og Ordensudvalg jfr. DBBF´s love § 19 samt reglement for DBBF´s
A&O-udvalg § 2.
Gebyr ved anke til Amatør- og Ordensudvalget er kr. 1000.

Med venlig hilsen
på disciplinærudvalgets vegne

Gert Wulff
Næstformand

Disciplinærudvalgets formand Hans Graversen har ikke medvirket ved
afsigelsen af denne kendelse, da han er medlem af Skovbakken.
Kopi af kendelsen til Svendborg Rabbits, kampens dommere, DBBF samt
DBBFs dommerudvalg.
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