Juridiska kommittén (JK)

Beslut i bestraffningsärende, nr 2/2013
Huskvarna den 29 maj 2013

Förening som beslutet avser
Alby IF Baseboll

Match som beslutet avser
Match nr 1017 i elitserien i baseboll mellan Göteborg och Alby den 11 maj 2013

Anmälare
Tony Klarberg, förbundsinstruktör, SBSF

Övrig berörd förening
Göteborgs BF – baseboll och softboll
____________

Bakgrund/omständigheter
I matchen använde Alby pitchern Emil Sahlin (född år 1995) under åtta inningar. Göteborg
vann matchen med 7-5. Enligt uppgift var antalet pitchar 113.

Dagen efter matchen anslöt Emil Sahlin till ett landslagsläger och det framkom tydligt, enligt
anmälaren, att han i negativ mening var starkt påverkad av att ha pitchat i åtta inningar, vilket
är mer än tillåtet för en junior.

Alby har delgivits anmälan men har inte inkommit med något svar.

Skäl
SBSF kan besluta om bestraffning av förening eller spelare enligt 14 kap 2 § punkten 14 i
riksidrottsförbundets stadgar, om en förening eller spelare bryter mot SBSF:s
tävlingsbestämmelser. Påföljderna är tillrättavisning, böter eller avstängning.

Av tävlingsbestämmelserna punkt 4.08 andra stycket framgår att juniorspelare t o m det år
han fyller 18 år inte får pitcha fler än sju inningar. Syftet med bestämmelsen är att bl a
motverka skaderisken för unga spelare.

Alby har låtit en juniorspelare pitcha i fler än sju inningar i en elitseriematch vilket är ett
allvarligt brott mot tävlingsbestämmelserna. Det är lagledningens ansvar att följa
tävlingsbestämmelserna, och särskilt regler som syftar till att skydda unga spelare. Mot
bakgrund av att överträdelsen är begränsad till en inning utöver den tillåtna och att det, såvitt
är känt, inte är fråga om en upprepad förseelse, bör påföljden stanna vid en tillrättavisning.

Beslut
JK meddelar Alby en tillrättavisning.

Överklagande
JK:s beslut i bestraffningsärende kan överklagas till SBSF:s förbundsstyrelse.
Överklagande ska ha inkommit senast inom 3 veckor från den dag då beslutet meddelades.
________

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet, Juridiska kommittén

I beslutet har deltagit Lars Sundin (ordförande), Lasse Johansson, Peter Ström och Raul
Nunez

Kopia:
Alby
Göteborg
Tony Klarberg
SBSF Förbundskansli
Tävlingskommittén (baseboll- och domaransvariga)

