
 
KENDELSE 

Afsagt den 3. oktober 2014 

af 

DMU’s Disciplinærnævn 

i sagen 

Klage over annullering af heat 2 i Mini B 65cc ved DM i Hedeland d. 13. september 2014,  

sagsnr. 10-14 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 13. september 2014 blev DM i Mini kørt hos Hedelands Motorklub. 

Under afvikling af heat 2 sker der et uheld, som involverer flere kørere. En enkel kører ligger efterfølgende 

bevidstløs på banen og skal have hjælp af samaritter.  

Samaritterne vil have heatet stoppet, da de oplever situationen som farlig for både dem selv og kørerne.  

Det får en person fra den arrangerende klub til at bevæge sig ud på banen og lede nogle af kørerne ud af 

sporet og råbe rødt flag. Nogle kørere kører derfor i rep.zone, imens andre fortsætter rundt på banen. 

Dommer og stævneleder er i første omgang ikke opmærksom på uheldet, da det sker på bagsiden af banen, 

men stævnelederen skynder sig hen til uheldet og vælger herefter at afbryde heatet med rødt flag.  

Dommeren meddeler først at der er kørt 50 % af heatet, hvorfor rækkefølgen i heatet på tidspunktet for 

afbrydelsen er gyldigt som resultat. 

Efterfølgende vælger dommeren at ændre sin beslutning, da forløbet op til afbrydelsen bliver klargjort for 

ham. 

PÅSTAND FRA BETTINA SCHALCK 

Bettina Schalck har på vegne af sin søn Magnus Smith klaget over dommerens beslutning om at annullere 

heatet og har i sin klage redegjort for følgende påstande og bemærkninger: 

At der er kørt mere end 50 % af heatet og at der derfor bør være et resultat. 

 

REDEGØRELSE FRA DOMMER OG TIDTAGER 

Dommer og tidtager fået mulighed for at redegøre for forløbet og har følgende bemærkninger: 

At heatet blev afbrudt efter præcist 7.45,1 min.  

At en uvedkommende person har været på banen under heatet og flere kørere herefter troede at heatet 



 
var afbrudt. 

At flere kørere pga. den uvedkommende person på banen blev ledt væk fra sporet og skar en del af banen.  

At stort set samtlige kørere brød reglerne for svingende gult flag. 

 

DISCIPLINÆRNÆVNETS BEMÆRKNINGER (DN) 

Poul Hjorth (formand, HB), Mogens Voigt (OFT) og Svend Jacobsen (SPW) har deltaget i sagens behandling 

og votering. 

DN konkluderer, at det uden tvivl var kørt over 50 % af heatet, da det røde flag blev vist. Heatet har en 

køretid på 15 min (+1 omgang) og der var kørt præcist 7.45,1 min., da heatet blev afbrudt. 

§ 3.6.1 - Standsning af heat og aflysning af stævne – siger bl.a.: 

Standses et heat efter halvdelen af den fastlagte køretid er gennemført betragtes dette som 

afsluttet og resultat beregnes efter de førte omgange på computerne, hvor omgangen før 

den hvor det røde flag blev vist betragtes som den sidste i resultatberegningen. 

DN finder det meget beklageligt at en uvedkommende person har blandet sig i afviklingen af et heat, 

selvom det uden tvivl var i god mening. 

DN finder forløbet kaotisk og det er åbenlyst at flere kørere enten har fået en uretmæssig fordel eller 

ulempe pga. forløbet, hvilket er alt andet end fair for kørerne. 

DN opfatter situationen som en art ”force majeure” og finder det ikke rimeligt at udarbejde et resultat. 

 

***** 

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

Disciplinærnævnet afviser enstemmigt klagen fra Bettina Schalck/Magnus Smith og stadfæster dommerens 

afgørelse om annullering af heat 2 for Mini B 65cc ved DM i Hedeland d. 13. september 2014. 

Klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til § 01.174.2 i alment reglement senest 28 

dage fra d.d. 

 



 
Brøndby, den 3. oktober 2014 

 

På Disciplinærnævnets vegne 

 

Kasper Darfelt 

 

 


