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Amatør- og Ordensudvalget
Sag 07-2019
Sag 07-2019 Appel fra Appellant mod udelukkelse fra heat 3 i klasse F4 på Jyllands Ringen den 6.
oktober 2019.
Sagen er blevet skriftligt behandlet af Amatør- og Ordensudvalgets 5 medlemmer, Søren Lyager,
Benny Hall, Klaus Pedersen, Ole Bjørn Nielsen og Ulf Olsen.
Påstande:

Appellanten nedlægger påstand om, at der gives medhold i appellen således, at Appellanten ikke udelukkes fra heat 3.
Disciplinærudvalget tager på vegne af Banesportsudvalget bekræftende til genmæle.

Sagsforløb:
Ved et arrangement på Jyllands Ringen den 6. oktober 2019 deltog blandt andre (…) og Appellant i
klasse F 4.
I forbindelse med løbet nedlagde (…) en protest mod Appellanten. Af protestblanketten fremgår
det, at Appellanten skulle ”undersøges for ulovlig tildækning af køler”.
Protesten blev taget til følge, idet det fandtes bevist, at ”køleren var afdækket”, hvorfor Appellanten blev udelukket fra heat 3.
Denne afgørelse appellerede Appellantens værge den 7. oktober 2019 til Amatør- og Ordensudvalget med påstand om af udelukkelsen fra heat 3 bliver ophævet.
Af den indgivne appel fremgår blandt andet at
Ø Den anvendte formel 4 bil er købt for tre år siden. I de tre år er der altid reguleret motortemperatur med tape, som er helt efter bogen på en formelbil.
Ø Også andre teams anvender denne måde
Ø Det har aldrig givet anledning til kommentarer i den tekniske kontrol,
Ø Det ikke er en konstruktiv ændring at påsætte tape med det formål at justere motortemperaturen, hvilket også fabrikken i Frankrig er enig i.
Disciplinærudvalget har på Banesportsudvalgets vegne taget bekræftende til genmæle og nedlagt
påstand om, at der gives medhold i appellen, således at Appellanten ikke udelukkes fra heat 3, og
fremfører blandt andet
Ø At det til støtte for den nedlagte påstand, i første række overordnet gøres gældende, at
Appellanten ikke har forbrudt sig mod reglementet ved at påføre beskyttelsesgitteret tape,
idet der ikke er tale om en konstruktiv ændring.
Ø At Appellanten i øvrigt har opnået en berettiget forventning om at måtte påføre tape på
beskyttelsesgitteret, idet der ikke tidligere er sket udelukkelser af denne årsag.
Ø At en ordlydsfortolkning af en konstruktiv ændring må forstås som en ændring, der ændrer
på konstruktionen af gitteret ved f.eks. at klippe, skære, skrue, svejse eller lignende i gitteret, og at dette ikke er sket i den konkrete sag.
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Ø At der i øvrigt ikke ses at være sket udelukkelser af denne årsag tidligere i klassens levetid,
og at udelukkelsen af appellanten derfor må anses for en skærpende praksisændring, der
som minimum skal varsles i en bulletin, hvilket ikke er sket.
Bilag:
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Dato

Tekst

07-10-2019 Appel
06-10-2019 Strafmeddelelse
06-10-2019 Specifikation af teknisk kontrol
Fra Reservedelshåndbogen side 46
Fra Reservedelshåndbogen side 49
Fra Reservedelshåndbogen side 3
08-10-2019 Overførsel af appelafgift
Udtalelse fra Mygale Fabrikken i Frankrig
10-10-2019 Mail fra promotor
Billede formel 4
Temperaturoversigt 5. - 6. oktober 2019 Silkeborg
11-10-2019 Om billeder
Billede bil 8, bil 43, bil 8
20-10-2019 Svarskrift fra DIS
06-10-2019 Protest
06-10-2019 Protestafgørelse
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Amatør- og Ordensudvalget har den 21. oktober 2019 besluttet at afgøre sagen på det foreliggende grundlag
KENDELSE:
Appellen tages til følge, og dommernes udelukkelse af Appellanten fra heat 3 i klassen F4 på
Jyllands Ringen den 06.10.2019 tilsidesættes. Der udarbejdes ny resultatliste.
Appelgebyret tilbagebetales og ingen af parterne betaler i øvrigt omkostninger forbundet med
sagens behandling i Amatør- og Ordensudvalget.
PRÆMISSER:
I et svarskrift af 20.10.2019 har Disciplinærudvalget på vegne af Banesportsudvalget taget bekræftende til genmæle overfor Appellantens påstand om, at udelukkelsen af Appellanten fra
heat 3 i klassen F4 på Jyllands Ringen den 06.10.2019 ophæves.
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Parterne er herefter enige om sagens udfald, og på det grundlag tages Appellen til følge, idet
Amatør- og Ordensudvalget ikke finder nogen anledning til at anfægte parternes opfattelse.
Fornyet behandling/appel:
Under ganske særlige omstændigheder kan Amatør- og ordensudvalget undtagelsesvis 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.
Nørhalne, den 22. 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.

