DISCIPLINNÄMNDEN

Södermanlands Fotbollsförbund

BESLUT
att meddelas den 30 maj 2018
Tävlingsärende nr T:16:2018:3
Anmälare:

Domaren Omid Abdulla

Berörda parter:

1. Ärla IF
2. Eskilstuna Babylon IF

Saken:

Avbruten match mellan Ärla IF och Eskilstuna Babylon IF

__________________________________________________________________________________

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att i match nr 160101036 mellan Ärla IF - Eskilstuna Babylon IF den 18 maj
2018 i Division 4 Herrar ska Ärla IF tillerkännas segern med målskillnaden 3-0.

Anmälan m.m.
Den 18/5 spelade Ärla IF match mot Eskilstuna Babylon IF på Åsborgen i Ärla.
Domaren Omid Abdulla har anmält att han i slutet av andra halvlek bröt matchen vid ställningen 2-0
till Ärla efter att Babylon-spelare hamnat i bråk med publik och tumult uppstått, vilket gjorde att
spelarnas säkerhet inte kunde garanteras. Matchen återupptogs inte vid detta tillfälle.
Eskilstuna Babylon delar - som det får förstås - synen på upprinnelsen till domarens beslut att bryta
matchen, men motsätter sig att Ärla ska tilldelas segern i matchen. Som skäl anger Babylon att man
jagade mål, det var matchminut 87 och domaren skulle ha lagt till minst 5 minuter, samt att matchen
bröts p.g.a. att publik kom in på planen.
Ärla delar - som det får förstås - synen på upprinnelsen till domarens beslut att bryta matchen, men
menar att då endast två minuter återstod av matchen så ska resultatet vid den tidpunkten (2-0 till Ärla)
fastställas, samt menar vidare att matchen hade kunnat slutföras utan någon risk.

Reglerna (jfr. Tävlingsbestämmelserna (TB))
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. (TB 1 kap 3 §)
Förening är ansvarig för sina respektive spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande
inom arenan under eller i samband med match. (TB 6 kap 1 § 2 st)

Domaren har rätt att avbryta en match om säkerheten allvarligt äventyras på arenan. (jfr. TB 6 kap 9
§)
Om matchen bryts beroende på en förenings spelares uppträdande, ska den andra föreningen som
huvudregel tilldelas segern med målskillnaden 3-0 eller - om det är mer fördelaktigt - det målresultat
som gällde när matchen bröts. (TB 6 kap 10 § 10.1 1 st)
Om det finns särskilda skäl får enligt samma bestämmelse beslutas att matchen ska återupptas, att det
vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om
i sin helhet. (TB 6 kap 10 § 3 st)

Disciplinnämndens bedömning
Inledningsvis konstateras att den fråga som Disciplinnämnden har att pröva i ärendet är vad den
avbrutna matchen ska få för konsekvenser vad gäller tävlingen. Nämnden ska alltså inte pröva vad som
i övrigt inträffat vid matchen.
Av handlingarna är klarlagt att matchen avbröts av huvuddomaren Omid Abdulla på grund av att två
spelare i Eskilstuna Babylon uppträdde hotfullt mot och attackerade publik, vilket orsakade tumult.
Som skäl för beslutet angav domaren att spelarnas säkerhet inte kunde garanteras. Huvudregeln i
Tävlingsbestämmelserna innebär då att Ärla ska tilldelas segern med målskillnaden 3-0.
Fråga uppstår då om det finns anledning att tillämpa undantagsreglerna och komma fram till ett annat
beslut? För att tillämpa undantagsreglerna krävs särskilda skäl.
Av Besvärsnämndens beslut i det s.k. "päronfallet" (BN nr 1001/2013-14) framgår att det vid
bedömningen av om särskilda skäl föreligger endast i undantagsfall kan komma i fråga att i efterhand
pröva om situationen verkligen var sådan att domaren borde ha avbrutit matchen. Så kan t.ex. vara
fallet om det är uppenbart att domaren uppfattat det faktiska händelseförloppet på ett felaktigt sätt.
Att representanter för lagen - utifrån i allt väsentligt samma faktiska omständigheter - kan ha gjort
bedömningen att matchen borde kunna fullföljas samma dag utgör enligt Besvärsnämnden inte i sig
särskilda skäl för att frångå huvudregeln.
Det är således domarens bedömning av situationen som är avgörande. Disciplinnämnden konstaterar
att det förelegat sådana omständigheter som enligt gällande Tävlingsbestämmelser kan utgöra grund
för ett beslut att avbryta matchen, samt att det inte finns anledning att ifrågasätta huvuddomaren
Omid Abdullas bedömning att spelarnas säkerhet inte kunde garanteras.
Då Eskilstuna Babylons spelare har orsakat att matchen fick brytas och särskilda skäl att frångå
huvudregeln vid avbrutna matcher saknas, förlorar Eskilstuna Babylon matchen med målskillnaden 03.

I beslutet deltog: Erlend Stavehaug (ordförande), Hans Wagneryd, Roger Holmberg och Bertil Nicolai
(enhälligt).
Hur man överklagar
I händelse av missnöje kan berörda parter överklaga beslutet till Södermanlands Fotbollförbunds styrelse, Verkstadsgatan 5,
Munktellarenan, 63342 ESKILSTUNA. Överklagan ska ha inkommit till Södermanlands Fotbollförbunds styrelse inom två veckor
från den dag detta beslut meddelats, dock senast 2018-06-13. För att överklagan skall vara giltig skall den vara underskriven av
behörig person.

