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Kendelse 
 

Afsagt den 30-05-2017 
 

Af 
 

DMU’s Disciplinærnævn 
 

I sagen 
 

Ricco Andersen anker dom fra DM i Quad i Sæby d. 8. april 2017, hvor han fik frataget sin førsteplads. 
 
Sagsnr. 18-17 
 
Sagens omstændigheder 
I forbindelse med DM i Quad d. Sæby d. 8. april 2017 blev Ricco frataget hans førsteplads, da en flagpost 
markerede, at han hoppede i en flagzone. 
 
Det faktiske forløb 
Ricco Andersen 

 Vandt begge heat. 

 Blev derefter kontaktet og fik fortalt, at han blev samlet 3’er på dagen. 

 En flagpost havde markeret, at han hoppede i en flagzone. 

 Ricco siger selv, at han ikke hoppede i flagzonen. 

 Nedlagde protest på dagen, der blev afvist. 
 

Dommer – Leif Nielsen 

 Ricco Andersen blev dømt for at hoppe og overhale i en flagzone 

 Det var flagpost 7, som flagede for 2 quadmaskiner der sad fast i det kommende sving. 

 Fik beskrevet situationen af flagposten.   
 
Stævneleder – Karsten Sølvsten 

 Blev kontaktet af to kørere efter heatet 

 De fortalte at Ricco havde overhalet ved gult flag 

 Stævnelederen kontaktede dommeren som fik overhalingen bekræftet ved flagfolkene. 

 Flagofficialen beskrev ligeledes, at Ricco hver gang han overhalede gav fuck-fingeren til andre kørere. 
Han udskilte sig derved fra andre kørere. 

 
Disciplinærnævnets kommentarer: 
 
I motocrossreglementet afsnit 3.5 Signaler, står der følgende om det gule flag: 

 Der må ikke overhales. En betydelig fartreduktion skal ses, og køreren skal være parat til at standse. Hop 
skal ikke forsøges. Tegngivningen gælder indtil uheldsstedet er passeret. Straffen for overtrædelse ved 
tidskval/heatet er 10 placeringers tilbagerykning. Ved grov forseelse sker der udelukkelse af 
tidskval/heatet. Straffen for overtrædelse ved træning er udelukkelse. 

 
Ydermere konkludere Disciplinærnævnet ifølge Motocrossreglementer afsnit 3.23 Dommerens opgaver at: 

 Dommeren ved et stævne er ikke ansvarlig for dettes organisation, men er øverste myndighed og har 
pligt til at fremme overholdelsen af sportsreglementet og løbstilladelsen. 

o Har til opgave at udøve den højeste kontrol med stævnets gennemførelse.  
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Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende 

 
Kendelse 

 
I afgørelsen har deltaget: Jens Olaf Hersom, Rene Danielsen, Helle Hausgaard Noppenau, Ole Nørskov-Nielsen og 
Poul Hjorth 
 
Disciplinærnævnet afviser enstemmigt anken fra Ricco Andersen. Flagofficials og andre kørere har set Ricco 
hoppe i flagzonen, og dommeren, som er højeste myndighed, har altså den afgørende rolle i sagen.  
 
Straffen tildelt Ricco Andersen ved DM i Quad i Sæby d. 8. april 2017 fastholdes. 
 
Afgørelsen er enstemmig. 
 
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til §01.174.2 i Alment Reglement senest 28 dage fra 
d.d. 
 
Ankegebyret tilbagebetales ikke. 
 

Brøndby, den 31. maj 2017 
På vegne af disciplinærnævnet 

 

 
Camilla Friberg 


