Dalarnas Fotbollförbund
Falun 2017-05-17 Till/ Borlänge FC och Almir Alisic
Borlänge FC – Fors IK, herrar division 7 Södra 2017-05-11
Dalarnas FF:s Tävlingskommitté (TK) har vid sammanträde 2017-05-16 behandlat en anmälan
från domaren Almir Alisic mot Borlänge FC och rubricerande match enligt bilaga.
Borlänge FC har inte inkommit med något skriftligt yttrande på anmälan från domaren Almir
Alisic.
TK beslutar
att

i enligt med tävlingsbestämmelserna kap 6 § 18.1 tillerkänna Fors IK segern med 3-0 i
rubricerad match då Borlänge FC använt två obehöriga spelare i matchen.

att

utdöma en straffavgift om 3 000:- till Borlänge FC i enlighet med Tävlingsbestämmelserna kap 1 § 4 som skall betalas in till Dalarnas FF efter erhållen faktura.
Beslutet gäller brister i spelarförteckning, kallelse och arrangemang i enlighet med
Tävlingsbestämmelserna kap 4 §§ 6,10,11 samt kapitel 6 § 1.

att

anmäla ledaren Ahmed Abas Omar samt spelarna Arben Gurzakovic och Allan Faraj till
Dalarnas FF:s disciplinutskott för eventuellt ytterligare påföljder.

Motiv till beslutet:
De två obehöriga spelarna är registrerade för andra föreningar och anses därmed vara väl
medvetna om att de inte var behöriga att delta i annan förenings matcher. I båda dessa
fall så har ledaren Ahmed Abas Omar uppenbarligen känt till detta förhållande och på
spelarförteckningen därför använt ett annat namn för Arben Gurzakovic och helt utlämnat
Allan Faraj på spelarförteckningen. Detta allvarliga beteende föranleder TK att överlämna
den delen av ärendet till Disciplinutskottet för att behandla eventuella bestraffningar
utöver det som Tävlingskommittén beslutat om.
Dessutom deltog en spelare med nummer (15) i matchen som helt saknades på
spelarförteckningen
I beslutet deltog:
Lars Norman, Daniel Henriksson, Peter Johansson, Stig Stjärnesund, Mats Åkesson samt Lars
Edström.
Eventuella frågor i ärendet hänvisas till TK:s ledamot Lars Norman på telefon
070—215 33 10.
DALARNAS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
Lars Edström
Sekreterare
Beslutet kan enligt TB 2017 Kap 7 § 13.1 överklagas hos Dalarnas Fotbollförbunds styrelse,
Lugnetvägen 1, 791 31 Falun.
Klagoskriften ska ha inkommit till Dalarnas Fotbollförbund senast inom två (2) veckor från den
dag beslut meddelats.
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Dalarnas Fotbollförbund
Bilaga 2017-05-17
Anmälan
Anmälan avser
Borlänge FC
Match
Borlänge FC-Fors IK
Tävling
Div VII Södra , Herrar
Datum
20170511 19:00
Plats
Borlänge
MatchNr
030143002
Anmälare
Domare Almir Alisic
Anmälan gäller:
1. Ordning o reda inför matchen
2. Hantering av Fogis och otillåtna spelare
1. a) Enligt bortalagets ledare fick dem aldrig information att matchen ska spelas på
konstgräs vilket skall göras.
b) Bortalaget fick leta själva omklädnings rum och fick inga nycklar
c) Enligt bortalaget skulle Borlänge FC spela i blått (står ingenting på Dalafotboll.nu om
deras matchställ) men Borlänge FC kom i helt vitt och hade inga västar så borta laget
fick spela i sin röda uppvärmnings overall.
2. a) Enligt laguppställning för Borlänge FC i Fogis, så heter spelare nr 10 Roni Guzlan
920221, medan jag känner igen spelare nr 10 och han heter Arben Gurzakovic och som
jag vet tillhör han Forssa BK och är registrerad där och har spelat de 2 senaste
matcherna i Div.5 med Forssa U. Nr 10 Arben Gurzakovic blev varnad i den 32 min och
även gjorde 4:4 målet på straff i den 85 min.
b) Nr 14 som varnades finns inte på laguppställning och han heter Allan Faraj och enligt
uppgifter efter matchen så är han fortfarande licensierad i Ulfshyttans IF. Detta bör DFF
snarast kontrollera upp genom FOGIS.
c) Nr 15 blev varnad i 65 min men detta nummer saknas helt och hållet på
laguppställning.
Förutom att tillskriva Borlänge FC om detta så bör även Forssa BK och Ulfshyttans IF få
ta del av detta, då de troligen är helt ovetande om att dessa spelare har medverkat i
Borlänge FC.
Domare
Almir Alisic
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