Sanktioner i tilfælde af uretmæssig
deltagelse i turneringer
November 2020

For at kunne deltage i turneringer godkendt af DBgF forudsættes medlemskab efter de til
enhver tid gældende regler, som fastsættes af DBgF’s bestyrelse.
1. Holdturneringen og pokalturneringen
Det er holdkaptajnens ansvar sikre, at alle spillere på et hold er medlem af DBgF inden
kampstart.
Benytter et hold en spiller, som ikke er medlem af DBgF, opkræves klubben det
manglende kontingent plus et strafgebyr på 500 kr.
Er forholdet ikke bragt i orden seneste 7 dage efter at kampen er spillet, fratages holdet
points for den eller de kampe, den pågældende spiller har vundet, dog mindst 2 EK-points.
Er forholdet ikke bragt i orden efter yderligere 7 dage (dvs. 14 dage efter kampen er
spillet), udelukkes det pågældende hold fra turneringen. TU beslutter i det tilfælde, hvilke
konsekvenser det skal have for de allerede spillede kampe og vundne/tabte points i forhold
til de øvrige hold i turneringen.
Kun kampe mellem medlemmer rates.
2. Øvrige turneringer, hvor medlemskab er påkrævet
Det forudsættes, at turneringsledelsen følger anvisningerne i Turneringsguiden og ved
tilmelding spørger deltagerne om medlemskab af DBgF, hvis turneringsledelsen er i tvivl.
Spillere, der oplyser ikke at være medlem, skal inden turneringsstart betale kontingent via
Mobile Pay og fremvise kvittering til turneringsledelsen som forudsætning for deltagelse.
Spillere, som ikke har været medlem tidligere (ikke har eller ikke kan oplyse tidligere
DBgF-nummer) skal oprette en profil på hjemmesiden umiddelbart efter turneringen, så
medlemskabet kan registreres korrekt og kampe rates. Dette skal turneringsledelsen
orientere spilleren om.
Hvis en spiller i forbindelse med turneringstilmeldingen oplyser, at vedkommende er
DBgF-medlem efter gældende regler, og dette efterfølgende viser sig ikke at tilfældet,
afskæres spilleren fra at modtage evt. præmier, som fordeles ligeligt blandt de øvrige
præmiedeltagere.
Kun kampe mellem medlemmer rates.

3. Sanktioner ved turneringsledelsens evt. forsømmelighed
Hvis turneringsledelsen bevidst eller ved grov forsømmelighed tillader en spiller, der ikke
er DBgF-medlem, at deltage i turneringen, gives turneringsledelsen efterfølgende en
påtale.
Ønsker samme turneringsledelse/-arrangør senere at arrangere en turnering, kan TU som
betingelse for godkendelse af turneringen forlange, at turneringen ledes af en af TUgodkendt turneringsleder.
Ved gentagelsestilfælde skal TU udelukke den pågældende turneringsledelse/-arrangør fra
at kunne lede fremtidige turneringer.
Bestyrelsen eller TU kan i grove overtrædelses- eller forsømmelsestilfælde beslutte, at
kampe fra en turnering ikke rates.
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