Dansk Softball Forbund
Amatør- og Ordensudvalg
København den 12. maj 2013

Vedr. udvisning i kamp nr. H112, 20132 af
Omar Gamarra
Amatør & Ordensudvalget har den 5. maj 2013 modtaget rapport om udvisning af
Omar Gamarra i kamp nr. H112 spillet den 5. maj 2013.

Amatør & Ordensudvalgets afgørelse
Omar Gamarra idømmes en kamps karantæne i henhold til
Turneringsreglementets § 41, stk. 1.

Sagen
Amatør & Ordens udvalget har modtaget følgende indberetning fra kampens
hoveddommer:
Løber på 3. base (Omar Gamarra), der bliver slået en flyball til CF. Omar
Gamarra vil tagge op på dette spil, bolden bliver grebet og Omar tagger. Da
jeg som hoveddommer, står og kigger på spillet ser jeg at Anders Jørgensen
(Catcher, Bulls) står INDE i banen, kastet kommer og bolden er ved home
plate i GOD tid og Omar er KLART out .. Han vælger istedet for at slide, at
løbe Anders Jørgensen ned så han slår sig. Ud fra min vurdering er det en
bevidst handling, som kun bliver bestyrket af at Omar selv siger at han ikke
kan slide og samtidig siger på vej mod Bulls's dugout, at det ikke var
meningen at han skulle være usportslig. Dvs. han er bevidst omkring at han
har løbet catcheren ned, og iht. Regel 8, sek. 9 S så skal en spiller udvises
hvis han kollidere med en defensiv spiller som er i besiddelse af bolden, og
venter på løberen, bevidst.
Amatør & Ordensudvalget har efterfølgende bekræftet med kampens
hovedkommer, at catcheren ikke trådte ind i løberens løbebane, før efter
catcheren havde bolden under kontrol i sin besiddelse.
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Regelgrundlag
Der henvises til ISF regelbogens regel 9, sek 9, afsnit S:
Sec. 9. THE RUNNER IS OUT
s. When a defensive player has the ball, and is waiting for the runner, and
the runner remains on his feet and deliberately crashes into the defensive
player.
NOTE: If the act is determined to be flagrant, the offender shall be ejected.
Der henvises endvidere til Turneringsreglementets § 41, stk. 1:
§ 41
Stk. 1 En spiller eller official, der er blevet udvist, får automatisk en kamps
karantæne og må ikke i denne kamp fungere som spiller, holdofficial eller
dommer. A&O afgør om karantænen eventuelt skal have længere varighed.

Amatør & Ordensudvalgets begrundelse og konklusion
Det er Amatør & Ordensudvalget konklusion, at Omar Gamarras udvisning fra
kamp nr. H112 er i overenstemmelse med ISF regelbogens regel 9, sek. 9, afsnit
S.
I henhold til Turneringsreglementets §41, stk. 1, idømmes Omar Gamarra
automatisk en kamps karantæne som følge af udvisningen. Udvalget ser på
foreliggende grundlag det ikke nødvendigt at idømme en længere karantæne.
Karantænen træder i kraft ved modtagelsen af denne afgørelse.
I beslutningen har følgende medlemmer deltaget:
Jesper Arnø
Line Dideriksen

Klagevejledning
Udvalgets kendelse kan af sagens parter appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds
Appeludvalg på følgende adresse:
Danmarks Idræts-Forbund
Appeludvalget
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Appelfristen er 4 uger fra datoen på denne afgørelse. Iværksat appel har ikke
opsættende virkning for den afsagte kendelse. Kopi skal sendes til Amatør- og
Ordensudvalget.
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Til orientering vedlægges ” Vejledning vedrørende behandling af sager i
Appeludvalget” udarbejdet af DIF’s Appeludvalg i januar 2007.

Dansk Softball Forbund
Amatør- & Ordensudvalg

Jesper Arnø
Formand
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