KENDELSE
Afsagt den 18. marts 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, Randers FC

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 16. marts 2016 blev DBU Pokalkampen FC København – Randers FC spillet i Telia Parken i
København. Kampen sluttede 2-1 til FC København efter forlænget spilletid.
I kampens 120. minut blev Randers FC’s assistenttræner, bortvist for ved ord og handling at have generet
dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren blev bortvist i kampens 120. minut.
At assistenttræneren i forbindelse med annullering af scoring, gestikulerede voldsomt med arme og fagter mod
linjedommeren.
At assistenttræneren overfor 4. dommeren sagde: "Det er hver gang vi er i Parken, så får vi intet".
At assistenttræneren derfor blev bortvist for fornærmende, hånende, eller upassende sprog og tegn.
REDEGØRELSE FRA RANDERS FC
Randers FC har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At Randers FC bekræfter, at efter flere fejlkendelser, herunder den fejldømte offside, reagerede
assistenttræneren, som beskrevet af dommeren.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, Jesper Hansen
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer i det tekniske område skal udvise sportslig opførsel.
Disciplinærinstansen finder, at assistenttræneren ved at have anvendt sætningen ”Det er hver gang vi er i
Parken, så får vi intet” stiller spørgsmålstegn ved dommernes upartiskhed.
Instansen finder, at assistenttræneren herved har udvist usportslig og illoyal adfærd.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til én spilledages karantæne.

****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles assistenttræneren én
spilledages karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 11.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 18. marts 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

