Brøndby, den 10. december 2021

Vedrørende Disciplinærudvalg-sag 13-2021 – manglende respekt for flagsignal
Sagsfremstilling:
XX deltog søndag den 17. oktober 2021 i et TCR-løb på Padborg Park med startnummer XX.
XX blev dømt for tyvstart af løbets dommere og blev i den forbindelse ikendt en strafbane, hvilket blev
skiltet med sort/hvid tavle ved startstregen.
XX reagerede ikke på dette og fik derfor sort flag i 5 omgange, inden XX kørte i pit.
Løbets dommere udelukkede på baggrund af dette XX fra arrangementet, jf. Reglement 5, pkt. 59.209 og
hørte i den forbindelse XX’s forklaring herunder så onboard kamera fra XX’s bil. Det er i dommerrapporten
nævnt, at der var en formildende omstændighed i form af dårlig sigtbarhed.
Dansk Automobil Sports Unions (DASU) disciplinærudvalg har fra løbets dommere modtaget indberetning
og anbefaling af yderligere straf på baggrund af dette.
Disciplinærudvalget har anmodet om XX’s forklaring men har dog ikke modtaget denne.
Disciplinærudvalget anser på den baggrund sagen som fuldt oplyst.
Disciplinærudvalget har på baggrund heraf afsagt følgende
Kendelse:
XX skal bestå en ny teoretisk prøve, før XX’s licens igen frigives.
XX’s licens er derfor inddraget, indtil den teoretiske prøve er bestået.
Præmisser:
XX har overtrådt Reglement 5, pkt. 59.209 vedrørende sort flag.
Disciplinærudvalget betragter dette forhold som en alvorlig forseelse, da det er den eneste måde,
løbsledelsen kan kommunikere med kørerne på. Omvendt var der helt ekstraordinær dårlig sigtbarhed, da
XX modtog sin strafbane, og Disciplinærudvalget vurderer ikke forseelsen til at være begået med forsæt, og
endelig var løbet det sidste løb i sæsonen.
Under disse konkrete omstændigheder finder Disciplinærudvalget, at XX skal bestå en ny teoretisk prøve.

31136565 man-fre 12-14.00 • dasu@dasu.dk • dasu.dk • bank 5032 0001240983 • cvr 21337110

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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