Kendelse
Afsagt den 13. september 2022
af
DMU’s Disciplinærnævn

Sagsnr. 06-22
XXXX klager over, at dommeren ikke sanktionerer XXXX der får byttet sine briller ifm. DM Mini 85cc i Holstebro
d. 21. august 2022.
Klagen
Klageren mener, at der er brud på reglementet, da en kører får hjælp lige udenfor rep.-zonen. Klageren oplyser
at stævneleder og dommer er blevet gjort opmærksom på episoden. Af denne årsag vælger klager ikke at
protestere. Da resultatlisten bliver hængt op, kan klager se, at der ikke er blevet sanktioneret, men på dette
tidspunkt er protesttiden udløbet.
Hændelsernes tidspunkt
Den 21. august 2022 kl. 14.30
Fremførelse af påstand
XXXX skal sanktioneres efter gældende regler.
*****
Til afgørelsen har Disciplinærnævnet modtaget følgende dokumenter:
Dokumenter:
1. Klage DN 06-22
1a. Følgebrev DN 06-22
2. Instruktion DMA 2022
Desuden
3. DMU Alment Reglement 2022
*****
Disciplinærnævnets sagsfremstilling
Disciplinærnævnet har modtaget klagen fra XXXX i henhold til Alment Reglements bestemmelse B.8.2
procedurer for klager, og har konstateret at klage og tilhørende klagegebyr er rettidigt modtaget.
Det konstateres dog, at der jf. B.8.2 ikke kan indgives klager over forhold under afholdelse af et løb, hvor der
kunne være indgivet en protest.
Disciplinærnævnet bemærker følgende:
Disciplinærnævnet finder, at der var tilstrækkeligt mulighed for at protestere på dagen.
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Disciplinærnævnet har ikke taget stilling til, hvorvidt der burde have været en sanktion i forbindelse med løbet,
men udelukkende til om procedurerne for protester er blevet overholdt.
*****
Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse
Disciplinærnævnet afviser klagen pga. manglende protest på dagen. Klagegebyret vil ikke blive tilbagebetalt.
Afgørelsen er enstemmig.
I afgørelsen har deltaget: Jimmi Grensteen, Lone Simonsen, Jens Olaf Hersom 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 13. september 2022
På vegne af Disciplinærnævnet
Jesper Søe Bergmann
jsb@dmusport.dk
Sportskonsulent
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