KENDELSE
Afsagt den 4. december 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Midtals Futsal

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 25. november 2018 blev Futsal Ligakampen Midtals Futsal og Hjørring Futsal Klub spillet i
Augustenborghallerne i Augustenborg. Kampen sluttede 5-4 til Hjørring Futsal Klub.
I kampens 39. minut blev Midtals Futsal træner bortvist for usportslig adfærd ved med ”ord eller handling at have
generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i kampens 39. minut.
At træneren bortvises for at stå og råbe sin utilfredshed over en kendelse, hvor der køres en fordel til Hjørring
Futsal Klub, som efterfølgende laves om til et akkumuleret frispark. Dommerne tilkendegiver deres forståelse for
trænerens frustration, men at da de forsøger at give en forklaring til træneren kan de ikke få ham talt til ro og se
sig derfor nødsaget til at bortvise ham.
REDEGØRELSE FRA MIDTALS FUTSAL
Midtals Futsal har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At dommeren under hele kampen har flere kendelser, som Midtals Futsal mener er forkerte.
At træneren bliver bortvist efter en situation, hvor dommeren ikke vil give en Midtals Futsalspiller en forklaring på
hvad han har gjort i forhold til der bliver dømt et frispark imod ham efter Midtals spilleren og en Hjørring spiller er
stødt sammen.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Af Futsalloven fremgår det, at træneren og øvrige personer i det tekniske område skal udvise sportslig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren ved sin handling har overtrådt Futsalloven.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til advarsel.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Futsalloven tildeles træneren en advarsel jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 4. december 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

