Dalarnas Fotbollförbund
Falun 2017-08-22 Till/ Ola Ullbors, IF Vikapojkarna och Ezid SK
IF Vikapojkarna – Ezid SK A, Herrar division 6 Norra 2017-08-18
Dalarnas FF:s Tävlingskommitté (TK) har vid sammanträde 2017-08-21 behandlat en rapport
från domaren Ola Ullbors som avbrutit rubricerad match i den 63:e minuten med anledning av
att Ezid SK lämnade planen och därmed inte vill spela vidare. Ställningen matchen var då 3-1
till IF Vikapojkarna.
IF Vikapojkarna och Ezid SK har inkommit med ett skriftligt yttrande.
TK beslutar
att

i enligt med tävlingsbestämmelserna kap 6 § 10.1 tillerkänna IF Vikapojkarna segern
med 3-0 i rubricerad match.

Motiv till beslutet:
TK har i sin handläggning av ärendet tagit sitt beslut med utgångspunkt från de yttrande som
inkommit från berörda föreningar samt domarens rapport.
Det är endast domaren som har rätt att avbryta en match. I denna match ansåg domaren att
det inte fanns anledning att avbryta matchen vilket innebär att TK konstaterar att Ezid SK,
genom att på eget initiativ avbryta matchen, är den felande föreningen och därmed skall
bestraffas.
TK vill också påminna om våra tävlingsbestämmelser i Kapitel 6 § 10.1. Vid en upprepad
förseelse som denna kan föreningen uteslutas ur den serie laget deltar vilket också innebär att
Ezid SK U utesluts ur herrar division 7 Östra enligt tävlingsbestämmelserna Kap 2 § 24.
Samma åtgärd kan vid särskilt försvårande omständigheter vidtas redan vid första förseelsen
men TK anser inte att det finns underlag för att i detta ärende tillämpa den bestraffningen.
I beslutet deltog:
Stig Stjärnesund, Lotta Annerberg, Lars Edström, Daniel Henriksson, Peter Johansson samt
Lars Norman.
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 6 § 13.5 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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