Bilag til regler for DAI Mesterskaber og Åbne Landsstævner i alle discipliner.

Protester.
1. Ved alle DAI Mesterskaber og Åbne Landsstævner, individuelt og for hold, skal der samtidig med, at
invitationen til mesterskabet udsendes, nedsættes et Protestudvalg, som er 1. instans i forbindelse
med behandling af alle sager, forbundet med det aktuelle mesterskab. Det er arrangørerne og de
ansvarlige fra DAI som har ansvaret for at dette protestudvalg nedsættes.
Protestudvalget skal bestå af 3-5 personer, afhængig af det antal regioner som deltager i det
pågældende mesterskab. Disse 3-5 personer skal deltage i arrangementet som aktive.
Det regionale idrætsudvalg for den pågældende disciplin, udpeger hver en person som har sæde i
Protestudvalget indtil mesterskabet er slut eller indtil en evt. sag er afsluttet.
Protestudvalgets sammensætning offentliggøres for alle tilmeldte deltagere.
2. Ved en evt. appel af en afgørelse i Protestudvalget, er DAI’s Idrætsudvalg 2. instans.
En sag omhandlende det stævne- og turneringsmæssige ved et mesterskab, kan kun behandles ved
2 instanser og DAI’s Idrætsudvalgs afgørelse vil således være endelig.
Har en afgørelse i en sag væsentlig betydning for, om et mesterskab kan afvikles færdig, skal
Protestudvalget og stævneledelsen på stævnedagen, i samråd finde en afgørelse som bevirker at
stævnet kan afvikles. Denne afgørelse kan ikke ankes.
Omhandler sagen en principiel drøftelse eller afgørelse, kan sagen bringes videre til DAI’s
Forbundsledelse.
3. En person i Protestudvalget som bedømmes inhabil i en aktuel sag, kan ikke deltage i
sagsbehandlingen. Det er Protestudvalget som bedømmer om en person er inhabil.
4. Alle protester skal afleveres skriftligt, hurtigst muligt efter forseelsen, til en ansvarlig fra
Protestudvalget og den pågældende stævneledelse skal underrettes straks.
Det er spillerens klub, som nedlægger protesten på spillerens vegne.
Omhandler protesten en kamp, skal denne spilles til ende, under protest og dette skal påføres
spilleskemaet og underskrives af dommeren/stævneleder.
Såfremt protesten har betydning for mesterskabets afvikling, skal sagen behandles på stedet og en
afgørelse meddeles senest 1 time efter modtagelsen af protesten.
Til behandling af en sag, skal Protestudvalget så vidt muligt, indhente alle relevante informationer,
hos mod- og medspillere, dommeren, stævneleder og hvis det har betydning for sagen.
5. Såfremt en protest ikke har betydning for mesterskabets afvikling, afleveres protesten skriftligt til
Protestudvalget, som herefter vælger om de vil behandle sagen på stedet eller udsætte
behandlingen.
Vælger udvalget det sidste skal protesten behandles og en afgørelse meddeles senest 4 dage efter
modtagelsen.

De pågældende parter i sagen, har herefter 14 dage til at overveje en anke. Ønsker man at anke
sagen, skal dette fremsendes skriftligt til DAI’s Idrætsudvalg, som herefter har 7 dage til at
behandle sagen. Behandlingen af sagen foregår så vidt det er muligt pr. tlf. eller e-mail.
6. En protest skal være skriftlig, underskrevet og skal vedlægges et gebyr på kr. 300,-.
Protestgebyret tilbagebetales, hvis den protesterende klub får medhold.
Protester som ikke er vedlagt dette protestgebyr kan ikke behandles.

Behandlet af Idrætsforum 2015 og efterfølgende godkendt af Idrætsudvalget den 18. april 2015.

