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KENDELSE
afsagt af Amatør- og Ordensudvalget i sag
Bakken Bears
mod
Svendborg
Vedrørende kampafvikling af kamp 15 i CDL ligaen 2010/2011
Disciplinærudvalget har den 27. oktober 2010 ved kendelse afvist en
klage fra Bakken Bears, og har samtidig ændret kampens resultat til 7572 (fra 75-71 som anført i protokollen ved kampafslutningen). Endvidere
har disciplinærudvalget besluttet ikke at tilbagebetale protestgebyret.
Amatør- og Ordensudvalget har haft følgende sagsakter til rådighed:
• Disciplinærudvalgets udtalelse med de deri anførte bilag 1-7, idet
bemærkes, at bilag 7 er en udtalelse fra Svendborgs tidtager,
Jesper Jørgensen,
• Supplerende bilag 8 indeholdende dommerudvalgets formands
udtalelse til disciplinærudvalget,
• Bakken Bears’ anke af 3. november 2010 samt de deri anførte
afgørelser,
• Udtalelse af 17. november 2010 fra Svendborg Rabbits.

Bakken Bears har i deres klage nedlagt påstand om:
1. at kampen skal spilles om, og
2. at protest- og ankegebyrerne skal tilbagebetales.
Svendborg Rabbits har i deres udtalelse stillet spørgsmålstegn ved
1. om protesten er nedlagt rettidigt
2. om der i øvrigt er grundlag for at beslutte, at kampen skal spilles
om.
Udvalget udtaler:
Efter Turneringsreglementet § 20, stk. 2, nr. 1, kræver en protest, over
at holdets interesser uberettiget er tilsidesat, at protesten nedlægges
straks efter, at dommeren har truffet en afgørelse, anføreren ikke er
enig i, og at protesten efterfølgende fastholdes som anført i
bestemmelsens nr. 2 og 3.
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I denne sag er protesten ikke nedlagt på det krævede tidspunkt. Under
de omstændigheder, der foreligger i den konkrete sag, hvor dommeren
ved anførerens henvendelse, forklarede denne, at rettelsen af
scoringen vedrørte en tidligere episode, hvilket rent faktisk ikke var
tilfældet, finder udvalget imidlertid, at det har været naturligt og dermed
undskyldeligt, at protesten først er nedlagt efter kampens afslutning og
efter misforståelsen blev konstateret. Udvalget finder det derfor og
korrekt og berettiget, at Disciplinærudvalget har realitetsbehandlet
klagen, og at der ligeledes er grundlag for, at Amatør- og
Ordensudvalget skal behandle klagen.
Udvalget bemærker videre, at dommerne efter de internationale loves §
44.2.7 burde have rettet protokollen, da det efter kampen stod klart, at
der var foretaget en fejlagtig rettelse i protokollen. Det forhold, at der
efter kampen blev nedlagt protest, kan ikke ændre ved dommernes
forpligtelse til at rette protokollen til det resultat, dommerne mener, er
det rigtige i kampen.
Hvad angår ankefristen til Amatør- og Ordensudvalget er det udvalgets
opfattelse, at ankefristen, i overensstemmelse med § 2 i Reglementet
for Amatør- og Ordensudvalget, er 4 uger.
Udvalget bemærker endelig vedrørende sagens formelle aspekter, at
turneringsledelsen efter Turneringsreglementets § 21 kan træffe enhver
afgørelse, der måtte findes fornøden ved dommernes urigtige
anvendelse af reglerne, uanset om der er nedlagt protest eller ej. Det
følger videre af § 31 i Danmarks Basketball Forbunds love, at
protestsager i Danmarksturneringen i første instans behandles af
Disciplinærudvalget, og at afgørelserne derfra kan indbringes for
Amatør- og Ordensudvalget. Kompetencen efter
Turneringsreglementets § 21 må derfor i tilfælde af protestsager tillige
være tillagt Amatør- og Ordensudvalget.
Det ligger på baggrund af indberetningerne fra dommerne og fra de
medvirkende dommerbordsofficials fast, at den korrekte stilling efter
Bakken Bears’ 3-points scoring i 9. minut af fjerde periode (72-69)
efterfølgende fejlagtigt blev rettet ned med et point til en 2-points
scoring, således at stillingen derefter var 72-68 til Svendborg.
Der er således begået en fejl fra dommerbordets side ved at foretage
en fejlagtig protokolrettelse, fejlen har været til skade for udeholdet, og
fejlen er ikke opdaget af kampens dommere, før kampen var afsluttet.
Der er således ikke tale om et dommerskøn eller en spillemæssig
vurdering foretaget af kampens dommere under kampen.
Under henvisning til forløbet af det sidste minut af kampen og under
henvisning til stillingen ved den fejlagtige protokolrettelse, lægger
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udvalget til grund, at den skete fejl kan have haft betydning for udfaldet
af kampen.
Herefter bestemmes:
Kamp nr. 15 i CDL Ligaen mellem Svendborg og Bakken Bears skal
spilles om.
Protest- og ankegebyrer tilbagebetales til Bakken Bears

Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse kan indbringes for Danmarks
Idræts-Forbunds appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget
afgørelsen.

18. november 2010
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