Kendelse
Afsagt den 9. juli 2021
af
DMU’s Disciplinærnævn
Sagsnr. 03-21
Forældrene til Licens 53221 og licens 53232 anker diskvalifikation i forbindelse med 2. heat i C-cup 65/85cc på
Solbjergbanen d. 12. juni 2021.
Anke
Forældrene anker på vegne af licens 53232 og licens 53221 beslutningen om diskvalifikation for ikke at
respektere flagning under afvikling af løb.
Beskrivelse af forløb
I forbindelse med afvikling af C-Cup på Solbjergbanen d. 12. juni 2021, bliver 3 kørere diskvalificeret fra 2. heat
pga. manglende overholdelse af flagningsreglerne. Det er i denne forbindelse uklart om det er dommer eller
stævneleder der har diskvalificeret kørerne. Desuden er der tilsyneladende andre der også har hoppet i
flagzonen.
Hændelsernes tidspunkt
Lørdag d. 12. juni 2021, ca. kl. 13.35
Fremførelse af påstand
Diskvalifikationen skal annulleres og kørernes placeringer og point skal gives tilbage
*****
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet udover klagers dokumenter modtaget vidneudsagn fra dommer,
stævneleder samt de 2 ankeskrivelser indsendt af forældrene til de to kørere .
Dokumenter:
1. Anke 03-21 - C-Cup 6585 Solbjergbanen
2. Anke 03-21
3. Dommerrapport, DMU Mini_Maxi C Cup VEST, 12.06.2021
4. Dommerudtalelse
5. Stævnelederudtalelse
Desuden
6. DMU-Alment-Reglement-2021-opdateret-30-06-21
*****
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Disciplinærnævnet har behandlet anken over licens 53221’s og licens 53232’s diskvalifikation i forbindelse med
2. heat i C-cup 65/85cc på Solbjergbanen d. 12. juni 2021.
Fra Alment Reglement
§8.1 Anke af protest, samt tilhørende bestemmelse (B.8.1)
Anke skal ske på baggrund af en afgiven protest (der kan ikke ankes mod en kendsgerning - "matter of facts")

Disciplinærnævnet bemærker følgende:
• På baggrund af indholdet i ovenstående paragraf fra Alment Reglement, finder Disciplinærnævnet, at
der ikke er blevet lagt en protest i forbindelse med afviklingen af stævnet.

*****
Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse
Efter en samlet vurdering finder Disciplinærnævnet, at licens 53221 og licens 53232 ikke har protesteret over
beslutningen til hverken dommer eller stævneleder, og sagen afvises derfor i Disciplinærnævnet.
Anken afvises, og klagegebyret vil ikke blive tilbagebetalt.
Afgørelsen er enstemmig.
I afgørelsen har deltaget: Svend Jacobsen, Jimmi Grensteen Nielsen og Helle Hausgaard Noppenau.
Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til §8 i Alment Reglement og dertil hørende
bestemmelser senest 28 dage fra kendelsesdatoen.

Brøndby, den 9. juli 2021
På vegne af disciplinærnævnet
Jesper Søe Bergmann
jsb@dmusport.dk
Sportskoordinator
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