Upplands Fotbollförbund
Disciplinutskottet (DpU)

Uppsala 2018-08-08
Till: Rasbo IK, Procyon BK och domare Måns Mattsson
För kännedom: Övriga lag i P13 Grund 4
Detta utskick skickas endast med e-post.

Tävlingsärende 7: Anmälan avbruten match
Gällande matchen:
Matchnr:
Datum:
Serie:

Rasbo IK – Procyon BK
172133041
2018-06-26
P13 Grund 4

Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) har på möte den 7/8 2018 behandlat skrivelse från domaren Måns
Mattsson angående att ovanstående match bröts med 15 minuter kvar i 3:dje perioden.
Yttrande föreligger från Rasbo IK och Procyon BK.

Upplands Fotbollförbunds DpU beslutar:
Att fastställa slutresultatet i matchen till 3 – 0 med hänvisning till TB 6 kapitlet 10.1 §.

DpU noterar följande:
DpU konstaterar att anmälan avser avbruten match, (matchnr 172133041) och också inbegriper ett flertal disciplinära
handlingar avseende spelare från föreningen Procyon BK.
När det gäller de disciplinära åtgärder som hänvisas till i domarens anmälan konstaterar DpU följande:
Det som beskrivs av anmälan i domarens rapport bekräftas av Procyons ledare som också senare har meddelat förbundet att
man helt drar ur sitt lag från denna serie vilket också konstaterats av tävlingskommittén/förbundet.
DpU fastslår utifrån ovan att någon disciplinär bestraffning av skeenden i samband med matchen därmed ej är aktuell (laget
dras ur) men vill i detta ärende dock påtala Procyon BK:s ansvar för vad som sker i samband med representation för berörd
förening.

I händelse av missnöje får berörda parter överklaga detta beslut hos Upplands Fotbollförbunds styrelse, Box 863, 751 08
Uppsala.
För att Upplands Fotbollförbunds styrelse ska kunna ta upp ärendet skall överklagan ha inkommit till Upplands
Fotbollförbunds styrelse senast inom två (2) veckor (22 augusti) från den dag detta beslut meddelats.
Överklagande av beslut ska åtföljas av en avgift om 1000 kr som sätts in på Bankgiro: 5895–6087.
Om överklagandet helt eller delvis bifalles återbetalas avgiften.

Bilaga: Handlingarna till Rasbo IK, Procyon BK och domare Måns Mattsson.

I beslutet deltog följande ledamöter:
Leif Nilsson, ordf.
Per Korpås
Håkan Strömbergh
Bengt Sörndal
Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund

Dick Olsson

Dick Olsson e.u.
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