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København, den 26. september 2016

Til: Klubber i Danmarksturneringen og Ungdoms Landsdækkende.
DBBF gav sidste sæson en generel dispensation til anvendelse af tætsiddende lange benbeskytter og langærmede
undertrøjer. Denne dispensation er udløbet pr.30.06.2016. Anvendelsen af disse har været så udbredt, at FIBA har
bemærket det og bedt DBBF om at kigge på problematikken.
Jf. FIBA-reglerne §4.4.2 er anvendelsen af langærmede undertrøjer og gennemgående tætsiddende bukser er IKKE
lovlige.

Følgende ”Compression sleeves og covers” er tilladt:
1. For den øverste del af benet, sluttende over knæet og skal være dækket af spilleshorts.
2. For den nedre del af benet, sluttende under knæet og med en synlig opdeling mellem Kompressionsdelen
og sokken.
3. For knæet, polstret kompression er tilladt. Så længe det ender over og under knæet, med en synlig
opdeling mellem knæ-kompressionen og kompression-shorts, såfremt disse anvendes.
4. Uanset hvad så er det ikke tilladt at hele benet er dækket af en kombination af kompressionsbind og
sokken.
5. Vær opmærksom på at undertrøjer og kompression tank tops er kun tilladt, såfremt disse ikke er synlige
når spilleren står stille i normal stilling.
6. Reklamer er forbudte på disse genstande, men producentens logo er tilladt, såfremt det ikke overskrider
en størrelse på 12 cm2.
Følgende er gældende vedrørende farver for ”Compressions sleeves og covers”:
1. Disse skal være sorte, hvide eller en af spilletøjets dominerende farver.
2. Uanset hvad, skal alle spillere i den pågældende kamp benytte kompression bind/sleeves som er samme
farve.

3. Der tillades til kampe i den danske turnering, at anvende blå knæbind, uafhængigt af andre anvendte
kompressionsbinds farve (se nedenstående eksempler).

Eksempel 1:
Hold A spiller i rød, med gule kanter, numre og detaljer på trøjen. Kompressions bind/sleeves må være enten røde,
gule, hvide eller sorte. (Knæbind må være blå).
Eksempel 2:
Hold A spiller i hvid, med røde kanter, røde numre og røde detaljer på trøjen. Kompressions bind/sleeves må være
enten røde, hvide eller sorte. (Knæbind må være blå).
Det er muligt at søge en dispensation hos DBBF ved at henvende sig til undertegnede, ansøgningen skal
begrundes.
Dispensationer til Danmarksturneringen og Ungdoms Landsdækkende har en omkostning på 500.- pr. ansøgning.
Der skal søges en særskilt dispensation for hver enkelt spiller.
Såfremt en klub søger og modtager en dispensation for ovenstående i perioden fra i dag og frem til 15.oktober, vil
dispensationen gælde med tilbagevirkende kraft med start ved sæsonstart 24.09.16. Søges der efter 15.oktober vil
dispensationen gælde fra godkendelsesdatoen.
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