KENDELSE
Afsagt den 16. april 2019
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, FC Roskilde

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 13. april 2019 blev U17 Divisionenkampen FC Roskilde – Hvidovre IF spillet på Roskilde Idrætspark i
Roskilde. Kampen sluttede 2-1 til Hvidovre IF.
I kampens 88. minut blev FC Roskildes assistenttræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At en spiller fra FC Roskilde modtager en advarsel for at protestere over en kendelse.
At dette gør assistenttræneren sur, hvorefter han højlydt protestere og bruger fornærmende sprog overfor
dommeren.
At assistenttræneren derfor bliver bortvist.

REDEGGØRELSE FRA FC ROSKILDE
FC Roskilde har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At assistenttræneren erkender at have udtrykt sig uheldigt efter en FC Roskilde-spiller modtager en advarsel i
kampens 88. minut.
At ordet der blev brugt var ”perfid”
At dette førte til bortvisningen.
At der på intet tidspunkt i de foregående 87 minutter har været rettet henvendelse til bænken om, at der har
været en for aktiv kommentering på spilsituationerne.
At der ligeledes heller blev rettet henvendelse til FC Roskildes bænk med henblik på at få ro.
At dommeren ved bortvisningen fortæller, at årsagen til at bortvisningen sker er at der går for land tid fra
advarslen tildeles til der kommenteres fra sidelinjen.
At assistenttræneren straks forlader det tekniske område og banen uden kommentarer til hverken dommer eller
linjedommer.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise
ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at assistenttræneren ved sit tilråb har overtrådt Fodboldloven.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en advarsel.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles assistenttræneren en advarsel,
jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 16. april 2019
Fodboldens Disciplinærinstans

