DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
AMATØR- OG ORDENSUDVALGET

Sagsforløb
kendelse og præmisser

Sag 04 - 2019

Appellant
mod
Dansk Automobil Sports Union
Banesportsudvalget

10. oktober 2019

Medlem af

Danmarks Idrætsforbund

Affiliated to FIA

Sekretariat: Glentevej 13, Nørhalne, 9430 Vadum – 9826 8337 – hjc@nafnet.dk.

Amatør- og Ordensudvalget
Sag 04-2019
Appel fra Appellant mod fejl på resultatlisten fra motorsportsfestivalen på Ørnedalsbanen den
25. 26. og 27. juli 2019.
Ved et arrangement på Ørnedalsbanen den 25. 26. og 27. juli 2019 deltog blandt andre med start
nr. 334 Appellant i Rallycross Supernational klasse 3, tællende til DM 4.
Appellant blev efter heatet kaldt til dommeren, og her tildelt en straf på 5 sekunder for påkørsel af
en floppy. Straffen blev efterfølgende annulleret, idet det blev fundet bevist at køreren ikke havde
ramt den pågældende floppy, og derfor ikke skulle tildeles nogen straf.
Det fremgår imidlertid af den kontrasignerede resultatliste, at Appellant er idømt 5 strafsekunder
– angiveligt for at have påkørt en floppy.
Dette er en fejl på resultatlisten, men en ophængt resultatliste kan kun ændres ved indgivelse af
protest og Appellant har ikke benyttet sig af den mulighed. Der er derfor ikke grundlag for at ændre resultatlisten, og den er opretholdt.
Ved brev af 29. juli 2019 appellerede Appellant dette til Amatør- og Ordensudvalget med påstand
om at få de 5 strafsekunder slettet, og at der udarbejdes en ny resultatliste.
Af den indgivne appel, og mail fra Appellanten fremgår blandt andet
Ø At løbets dommere, løbsleder og løbslederassistenter erkender, at det er en fejl, at straffen
fremgår af resultatlisten,
Ø At Appellanten ikke var opmærksom på resultatlisten, idet han ordret fra dommerne havde
fået besked om, at han var vinder af heatet, så der var jo ikke mere at diskutere,
Ø At han aldrig var blevet idømt en 5 sekunders straf, og at han heller ikke havde modtaget
en strafmeddelelse.
Disciplinærudvalget har på Banesportsudvalgets vegne nedlagt påstand om at appellen afvises, da
Appellanten ikke har benyttet sig af de muligheder, der forefindes i reglement 5 for at protestere
over resultatlisten og/eller straffen.
Bilag:
Bilagsnummer
1
2
3
4
5
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Dato

Tekst

02-08-2019
06-08-2019
27-07-2019
27-07-2019
15-08-2019
28-08-2019

Appel fra Appellant,
Kvittering for sagens modtagelse
Dommerrapport med bilag
Del af resultatliste
Svarskrift fra DIS
Mail fra Appellanten vedr. DIS svarskrift

Antal
sider
2
2
9
1
1
1

Amatør- og Ordensudvalget
Sag 04-2019
I umiddelbar forlængelse af Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse af sag 03-2019 på et møde den
10. september 2019, spurgte Amatør- og Ordensudvalgets formand, om parterne var indstillet på
at drøfte den videre behandling af nærværende sag.
Ifølge Amatør- og Ordensudvalgets kendelse i sag 03-2019 mister Appellanten den opnåede placering i arrangementet på Ørnedalsbanen, og en fortsættelse og afgørelse af sag 04-2019 har derfor
kun teoretisk interesse.
Formanden spurgte derfor om parterne er indforstået at hæve sagen, eller om de ønsker at forsætte behandlingen på et senere tidspunkt. Såfremt sagen hæves nu, er Amatør- og Ordensudvalget indstillet på at afsige kendelse om, at appelgebyret tilbagebetales, og at ingen af parterne i
øvrigt betaler omkostninger i forbindelse med sagens behandling for Amatør- og Ordensudvalget.
Parterne var umiddelbart indforståede med dette, men det blev aftalt, at de får tilsendt oplægget
på skrift med en kortere acceptfrist, som Amatør– og Ordensudvalget fastsætter til en uge fra parternes modtagelse af det skriftlige oplæg.
Efterfølgende har Disciplinærudvalget på egne og Baneportsudvalgets vegne accepteret dette i en
mail af 30. september 2019, og Appellanten har ligeledes accepteret oplægget i en mail af 7. oktober 2019
Kendelse:
Appellen hæves og den ophængte og kontrasignerede resultatliste, som appellanten har ønsket
ændret, opretholdes med den tilpasning, der følger af Amatør- og Ordensudvalgets kendelse i
sag 03-2019.
Appelgebyret tilbagebetales og ingen af parterne betaler omkostninger forbundet med sagens
behandling i Amatør- og Ordensudvalget.

Fornyet behandling:
Under ganske særlige omstændigheder kan Amatør- og Ordensudvalget undtagelsesvist genoptage en påkendt sag til fornyet behandling og afgørelse, når nye oplysninger er fremkommet i sagen.
Sager af principiel karakter kan dog indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans, der ifølge reglementet har til opgave at afgøre alle sager med anvendelse af amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser,
om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig eller usømmelig adfærd.
Dog kan sager, der alene angår anvendelse af konkurrenceregler, herunder turneringsreglementer og lignende, afvises af udvalget.
Sager der ønskes indbragt for udvalget fremsendes til DIF’s sekretariat via Dansk Automobil Sports Unions
sekretariat, Idrættens Hus, 2605 Brøndby senest 4 uger efter offentliggørelsen af denne kendelse.

Amatør- og Ordensudvalget
Sag 04-2019
Nørhalne, den 10. oktober 2019

Hans Jørgen Christensen
sekretær

Nærværende afgørelse er d.d. afsendt til sagens parter, formanden for disciplinærudvalget, medlemmerne af Amatør- og Ordensudvalget og Unionens sekretariat.

