Brøndby, den 9. december 2021

Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 12-2021 – usportslig optræden
Sagsfremstilling:
XX og XX deltog den 26. september 2021 i MRC-løbet RC FunCup i Ikast som både kørere og
påsættere.
XX kører på et tidspunkt af banen og forsøger i den forbindelse selv at få bilen tilbage på banen i
stedet for at afvente påsætterne. Dette resulterer i, XX’s bil rammer beskyttelseshegnet lige ved
siden af, hvor påsætterne - herunder XX - befinder sig.
I frokostpausen kommer XX og XX op at skændes om hændelsen og provokerer hinanden. Dette
resulterer i, at RB skubber XX så hårdt, at XX tager 3-4 skridt baglæns. De står herefter og råber
ad hinanden, inden løbsleder Kim Nygaard og flere andre kørere lægger sig imellem. XX siger i
den forbindelse flere gange til løbslederen, at han skal flytte sig. Dette med henblik på at komme
over til XX.
Løbslederen oplyser herefter, at hvis de to fortsætter med at råbe ad hinanden, så kan de pakke
og køre hjem.
Løbets 3 dommere valgte på baggrund af episoden at trække både X og X 10 point fra dagens
resultat. Dette blev begrundet i råben ad andre kørere med henvisning til tillægsreglerne, der er
offentliggjort i et forum på Facebook. Kørerne blev orienteret om disse tillægsregler forud for
løbet.
Denne afgørelse blev parterne orienteret om over højtaleranlægget lige inden
præmieoverrækkelsen. Der blev ikke udfærdiget en skriftlig strafmeddelelse. Ingen af kørerne
valgte at protestere til trods for, at de ikke var blevet hørt forud for afgørelsen. Det foretagne
træk af 10 point medførte, at løbsleder Kim Nygaard vandt mesterskabet, da han udover at være
løbsleder også selv deltog i nogle af løbene.

Dansk Automobil Sports Unions (DASU) disciplinærudvalg har fra løbets ledelse modtaget
indberetning og anbefaling af yderligere straf på baggrund af dette.
Disciplinærudvalget har anmodet om kørernes og dommernes bemærkninger og har modtaget
disse. Disciplinærudvalget anser på den baggrund sagen som fuldt oplyst.
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende
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Kendelse:
XX og XX frifindes for yderligere straf.
Præmisser:
XX og XX har overtrådt tillægsreglement til RC Funcup, hvoraf det under punktet briefing, pkt. 4
fremgår, at det koster 10 point af dagens resultat at råbe ad andre og hele dagens resultat, hvis
det ikke stoppes med det samme, uanset om det er en official eller bare en anden løbsdeltager
der beder om dette.
XX og XX har af dommerne modtaget en straf på 10 point.
Disciplinærudvalget finder XX’s og XX’s optræden alvorlig og usportslig. Det fremgår af
Reglement 1, pkt. 14.001, at usportslig optræden altid skal medføre en straf.
Henset til, at sagen først blev indsendt til Disciplinærudvalget 1 måned efter løbets afvikling, at
årets mesterskab er afgjort, og at kørerne allerede har fået en straf, der har vidtrækkende
konsekvenser, vurderer Disciplinærudvalget ikke, at XX og XX bør straffes yderligere.
Appel:
Ovenstående kendelse kan appelleres til Amatør og Ordensudvalget under Dansk Automobil
Sports Union i henhold til Reglement 1, pkt. 15.3.
Fristen for appel udløber 14 dage efter offentliggørelse af den kendelse, der appelleres, jf.
Reglement 1, pkt. 15.302. Appellen skal være skriftlig og begrundet og skal fremsættes skriftligt
gennem DASU’s sekretariat vedlagt appelafgift på 6.000 DKK.

Med venlig hilsen
Dansk Automobil Sports Union
Disciplinærudvalget
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