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Beslut Uppsala protest_191015
Bakgrund
Uppsala Basket Dam har lämnat in en protest gällande slutresultatet i matchen
Eos- Uppsala som spelades den 12 oktober 2019 i Lund. Klubben skriver.

”Protesten riktar sig mot att domaren efter matchtidens slut blåser en foul som blir helt avgörande
för matchresultatet. Vi menar att det ska betraktas som ett regelfel.
Matchförlopp
När det återstår 3, 8 sekunder av matchen har Eos bollen på bakre planhalvan, efter en studs och ett
skott/en pass når bollen spelare nr 7 i Eos. Före hennes skottförsök är matchtiden slut enligt
resultattavlan och dessutom lyser plankans röda slinga. Skottet sker alltså efter matchtidens slut
enlgt vår bedömning.
Till saken hör att kommissarien i andra perioden meddelat att tid och ljud inte var helt synkade.
Därför användes en manuell tuta av sekretariatet. Man kan också höra av inspelningen att tutan
ljuder före slutsignalen, och att tutan ljuder före skottförsöket av spelare nr 7.
Efter slutsingnalen valde domaren att blåsa för "slag med hand" på spelare nr 9 i Uppsala. Enligt
videon synes det dock ske ett antal tiondelarssekunder efter matchtidens slut. Bedömningen får
därför inte styras av "kroppskontakten" som klippet kan visa 0.2 sekunder efter matchens slut, utan
enbart på "slaget" från spelare nr 9.
Domaren, som blåser foulen, står dessutom på ett sådant vis att det är svårt för honom att se
resultattavlans tid och ljusslingan runt korgentiden. På grund av ljudnivån i hallen måste det även
ha varit svårt för honom att höra ljudet av tutan.
Vi anser även att efter våra protester i samband med ordinarie matchtids slut, borde domarna och
kommissarien ha diskuterat sluthändelserna av matchen för att ta ett korrekt beslut. Ingen sådan
kommunikation förekom.
Vi bifogar en bild från händelsen där det framgår att matchtiden är slut.”

Regelboken
46 FÖRSTEDOMARENS UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER
46.9
Godkänna och skriva under matchprotokollet vid matchens slut och därmed avsluta domarnas
verksamhet.
Domarnas bestraffningsrätt börjar när de anländer till spelplanen 20 minuter innan matchstart och
slutar då slutsignalen, enligt domarnas bedömning, ljuder.
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46.11
Då det är nödvändigt, eller om domarna är oense, fatta slutgiltiga avgöranden. Han kan då rådgöra
med andredomaren/-na, kommissarien och/eller matchsekretariatspersonalen.

Tävlingsbestämmelser
12 Kap Protester
§ 2.1 Protester som grundar sig på domarens bedömning
Domarens suveränitet är orubblig i tävlingsmatcher. Protester som grundar sig på domarens
bedömning i matchsituationer godkänns inte.
2.2 Protester som grundar sig på ett regelfel
Under matchens slutskede kan domaren utföra ett regelfel som påverkar och avgör matchens
utgång. Beslut om omspel kan fattas där ett regelfel avgör matchen till fördel för ett lag.

Ledningsgruppen konstaterar
att Det är domarens bedömning om foulen sker innan slutsignalen
att Förstedomaren har mandat att fatta slutgiltiga avgöranden
Ledningsgruppen beslutar
att Matchresultatet kvarstår då protesten grundar sig på domarens bedömning
Besvärshänvisning
Detta beslut kan överklagas till Svenska Basketbollförbundets Tävlingsutskott.
Ett eventuellt överklagande skall vara Tävlingsutskottet tillhanda senast den 22 oktober
2019.
I beslutet har deltagit Olle Lundén, Orkan Berktan och Johan Stark. Beslutet är enhälligt.
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