KENDELSE
Afsagt den 26. september 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Dalum IF – Greve Fodbold, afviklet 17. september 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 17. september 2016 blev 2. divisionskampen Dalum IF – Greve Fodbold spillet på Dalum Stadion.
Kampen sluttede 1-0 til Greve Fodbold.
Efterfølgende har Dalum IF indgivet protest over dommerens straffesparkskendelse i kampens 63. minut. Dalum
IF mener forseelsen skete uden for straffesparket, og at der derfor ikke skulle være dømt straffespark.
PROTEST FRA DALUM IF
Dalum IF har nedlagt følgende påstande:
At dommeren med sin kendelse gør brug af en urigtig anvendelse af de i Propositioner for Herre-DM § 22.1
nævnte spilleregler for dansk fodbold (Fodboldloven), ved at dømme straffespark uden for straffesparksfeltet.
Der skal her gøres opmærksom på jvf. § 14 Straffespark i Fodboldloven, at der kun kan dømmes straffespark
når situationen er følgende:
Der dømmes straffespark, hvis en spiller begår en forseelse, som skal straffes med direkte frispark, i sit eget
straffesparksfelt eller uden for banen som en del af spillet som beskrevet i §§ 12 og 13.
At Dalum I.F. ønsker på den baggrund at gøre brug af de i § 1i, 1 nævnte forhold i DBU’s Disciplinære
bestemmelser.
At kampen skal spilles om fra det øjeblik hvor straffesparket dømmes, i det tilfælde at det ikke findes belæg for
en helt ny-spillet kamp. Det vil sige fra det 63. minut.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og
Kim Høg Madsen har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans har kompetence til at behandle og afgør alle disciplinærsager, heri indbefattet
almindelige bødesager og protest-sager, i forbindelse med turneringen.
Af Fodboldlovens § 5 og 1i 1) i Disciplinære bestemmelser fremgår, at dommerens beslutninger omkring selve
spillet (eksempelvis tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, off side m.v.) er endelige.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE

Med henvisning til § 1i 1) i Disciplinære bestemmelser og § 5 i Fodboldloven afvises protesten.
Kendelsen er endelig og kan ikke ankes videre jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 26. september 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

