Allerød HK og Øresund Håndbold

Brøndby, d.18. maj 2014
Journalnr. 1361-14-FS

Afgørelse af appel vedr. kamp nr. 737193 3 DD opspil Allerød HK –
Øresund Håndbold spillet 1. maj 2014 i Lillerød Hallen
Øresund Håndbold har ved brev af 12. maj 2014 appelleret afgørelse af 12. maj
2014 fra Håndbold Region Øst (herefter HRØ) vedr. ovennævnte kamp.
HRØ’s kendelse er sålydende: ”Protesten tages til følge og kamp nr. 737194
genansættes til afvikling senest torsdag d. 22. maj 2014”.
Afgørelsen er indbragt for Disciplinærudvalget for øvrige rækker (herefter
Disciplinærudvalget) ved fremsendelse til HRØ d. 12. maj, der har sendt sagen
videre til DHF d. 13. maj. Ifølge HRØ er ankegebyret indbetalt.
Afgørelsen er således appelleret rettidigt, jf. herved DHF’s love § 27, nr. 6.
Disciplinærudvalgets kompetence til at behandle appellen fremgår af DHF’s
love § 26 a, nr. 2.
Disciplinærudvalget har fået forelagt følgende materiale til brug for behandling
af sagen:
1. maj 2014
5. maj 2014
7. maj 2014
12. maj 2014
12. maj 2014
15. maj 2014

Protestskema fra Allerød HK
Høringssvar fra Øresund Håndbold
Høringssvar fra dommerne (via HRØ)
Protestafgørelse fra HRØ
Appel fra Øresund Håndbold
Høringssvar fra Allerød Håndbold

Disciplinærudvalget skal bemærke følgende:
Der er tale om et forløb på 2 kampe, der afvikles efter princippet om Europa
Cup afgørelse, hvilket betyder, at den samlede vinder er det hold, der efter 2
kampe har flest point; ved point lighed bedste måldifference samt herefter flest
scorede mål på udebane.
Den første kamp blev vundet af Øresund Håndbold med 24-18.
Det er ubestridt, at Allerød HK ved stillingen 25-26 blev tilkendt et straffekast,
der med 3 sekunder tilbage af kampen, da blev afgjort at skulle afvikles efter
udløb af spilletid. Straffekastet blev afviklet uden at dommerne fløjtede for
igangsætning af kastet.
Parterne er derimod ikke enige om hvorvidt afviklingen af kastet uden fløjt blev
aftalt med dommerne eller ej.

Det fremgår af spillereglerne stk. 15: 5 og 14:4, at der skal foretages et
igangsætningsfløjt for udførelse af et straffekast, hvilket ikke skete.
På den baggrund finder disciplinærudvalget i lighed med HRØ, at dommerne
har forvaltet spillereglerne forkert i dette tilfælde.
Imidlertid er det disciplinærudvalgets opfattelse, at fejlen alene har betydning for
den pågældende kamps resultat. Når henses til afviklingsformen over 2 kampe,
er fejlen ikke afgørende for det samlede resultat. Disciplinærudvalget finder, at
såfremt straffekastet havde været afviklet korrekt i medfør af spillereglerne, og
såfremt afviklingen havde resulteret i scoring, ville dette have medført, at
kampen var endt uafgjort 26-26. Herefter ville Øresund Håndbold have været
samlet vinder med 3 point mod Allerøds 1 point.
Disciplinærudvalget finder, at en genansættelse af kampen ville give Allerød HK
en fordel som umuligt kunne være opnået såfremt den var blevet afsluttet
korrekt.
Afgørelse:
Med ovenstående bemærkninger træffer disciplinærudvalget følgende
afgørelse:
Disciplinærudvalget stadfæster HRØ’s afgørelse på det punkt, at protesten
tages til følge.
Disciplinærudvalget tager Øresund Håndbolds appel til følge.
HRØ’s afgørelse om genansættelse af kampen ophæves.
Kampens resultat stadfæstes til 25-26.
Appelgebyr tilbagetales Øresund Håndbold ved HRØ’s foranstaltning.
Nærværende afgørelse kan i henhold til DHF’s love § 27 A, stk. 6, inden 14
dage efter at afgørelsen er blevet meddelt indbringes for Idrættens Højeste
Appelinstans (tidligere DIF’s Appeludvalg). I modsat fald er afgørelsen endelig.

Disciplinærudvalget for øvrige rækker

Poul Arne Nielsen / Jan Henriksen / Svend Aage Jensen
Jesper Rasmussen/ Jens Risum (formand) / Frank Smith (sekretær)

Kopi til HRØ

