KENDELSE
Afsagt den 24. oktober 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, SBV 09
SAGEN
I Futsal Ligakampen søndag den 12. november 2017 mellem JB Futsal Gentofte og SBV 09 blev en SBV 09-spiller
i det 38. minut tildelt et direkte rødt kort for at gøre sig skyldig i voldsom adfærd, jf. Futsallovens § 12. Spilleren
var inden episoden blevet tildelt et gult for benspænd med fare for modspilleren.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren begår et straffespark til en advarsel (c2).
At da spilleren har begået dette straffespark, gik han med aggressiv fremtoning over mod dommer 2. Da
dommer 2 tog hånden i lommen efter det gule kort, holdt spilleren fast i dommerens arm så kortet ikke kunne
vises. Da dommeren så herefter viste det gule kort fra en anden lomme, puffede spilleren dommeren i brystet
med voldsom kraft.
At det var en voldsom og grænseoverskridende handling. Puffet medførte at dommeren puffes flere skridt
tilbage, og denne handling medførte udvisning.
REDEGØRELSE FRA SBV 09
SBV 09 har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At ud fra tv-billederne kan SBV 09 godt bekræfte, at der er tale om at spilleren berører dommeren efter at have
fået sit gule kort.
At SBV 09 dog ikke mener, at der på nogen måde er tale om et voldsomt skub/puf, hvor dommeren ryger flere
skridt baglæns. Nok mere et kvart skridt.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 1b skal alle forseelser imod dommeren/linjedommeren
behandles individuelt.
Disciplinærinstansen finder det bevist, at spilleren har fysisk kontakt med dommer Martin Køster, hvilket er en hel
uacceptabelt handling, og en overtrædelse af Futsalloven samt DBUs etiske kodeks.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en tillægstraf på 36 karantænepoint svarende til 2 spilledages karantæne, således at spilleren i alt
tildeles 76 karantænepoint.

KENDELSE
Spilleren tildeles 76 karantænepoint i henhold til de disciplinære bestemmelser.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 24. oktober 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

