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Sak:
Asker BC søker om dispensasjon fra karantenetiden ved overgang spilleren Audrius Ceconis.
Dokumenter i saken:
o Vedlegg 1:
2018‐09‐19 Asker BC ‐ Søknad om dispensasjon fra karantenebestemmelser
o Vedlegg 2:
Overgangsskjema
Regelgrunnlag:
 Norges Basketballforbunds kampreglement Kap. 9, Overganger
Habilitet:
Samtlige AU‐medlemmer vurderte seg habile i saken.
Mandat:
I NBBFs kampreglement Kap 9 Pkt. B.7 står det følgende: «Forbundsstyret kan etter særskilt søknad dispensere
fra bestemmelsene i punktene 5. og 6. dersom det finner at hensynet til spilleren og/eller klubbene
rettferdiggjør dette.» Denne søknaden er derfor primært en styresak.
Forbundsstyret har imidlertid videreført mandatet til å fatte avgjørelser i slike saker til NBBFs Arbeidsutvalg,
gjennom NBBFs Styrehåndbok Kap. 4 pkt. c, 8. avsnitt, der det står: «Ta stilling til dispensasjonssøknader
vedrørende spilleberettigelse(r) der det ikke foreligger en tydelig presedens basert på tidligere avgjørelser.»
Generalsekretæren kan, jfr Styrehåndbok Kap. 4 pkt. g, underpunkt ix., fatte beslutning i
dispensasjonssøknader der det allerede foreligger en klar presedens i form av tidligere avgjørelser, dog
foreligger det ikke klar presedens å støtte seg til i denne saken.
Konklusjon:
NBBFs Arbeidsutvalg har mandat til å behandle den aktuelle saken på vegne av NBBFs Forbundsstyre.
Saksfremstilling:
Asker BC søkte om å få dispensasjon fra karantenetiden på 14 dager slik at den aktuelle spilleren blir
spilleklarert til åpningskampen mot Bærum i BLNO for menn den 22.09.2018.
Asker BC har sendt inn overgangsskjema for spilleren Audrius Ceconis, som er Litauisk statsborger og har
fødselsdato født 12.04.1988. Audrius Ceconis melder overgang fra Langhus IL, og tidligere klubb signerte
overgangsskjemaet den 10.09.2018.
Iht. NBBFs overgangsreglement Kap. 9 pkt. B.5.iii påløper 14 dagers karantene etter at avgivende klubb har gitt
sin aksept, hvilket innebærer at spilleren ikke vil kunne være spilleklar før 24.09.2018, to dager etter at
åpningskampen i ligaen er avviklet.
Det har i kommunikasjonen med Asker BC kommet frem at de har hatt store utskiftninger i ledelsen, og at
kunnskapen om gjeldene lover, regler og andre reguleringer som spesielt BLNO‐lagene berøres av foreløpig er
noe begrenset. Således har en del overganger også blitt organisert i seneste laget.
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Etter en rutinemessig kontroll foretatt av NBBFs administrasjon, fremkommer det også at Audrius Ceconis
mangler ”FIBA Foreign Player Licence”. Iht. NBBFs reglement for utenlandske spillere i Norge, Kap. 1 pkt. 4, er
spilleren pliktig til å inneha en slik lisens for å kunne spille i BLNO.

Vurdering:
Det foreligger en dispensasjonshjemmel i NBBFs kampreglement Kap 9 Pkt. B.7 der det står følgende:
«Forbundsstyret kan etter særskilt søknad dispensere fra bestemmelsene i punktene 5. og 6. dersom det finner
at hensynet til spilleren og/eller klubbene rettferdiggjør dette.»
Denne dispensasjonsmuligheten er i første rekke tiltenkt helt spesielle lokale forhold i lavere klasser for å
kunne ivareta enkeltspillere og/eller sårbare miljøer der et for rigid regelverk vil være til hinder for idrettens og
enkeltspilleres utvikling, ve og vel.
I norsk baskets toppserier forventes det, selv om også disse i stor grad er i en utviklingsfase og drevet av
frivilligheten, at man følger gjeldende lover og regler. Ved å lempe på rammene på dette nivået vil det åpne
for utilsiktede utnyttelsesmuligheter og ikke minst en uoversiktlighet som vil gå ut over idrettens og ligaenes
forutsigbarhet, troverdighet og anseelse. For BLNO må derfor overgangsbestemmelsene regnes som absolutte
og ufravikelige.

Vedtak:
Søknaden innvilges ikke.

Oppfølging:
Protokoll med appellmulighetet iht. Norges Basketballforbunds protest‐ og appellreglement, med instruks om
bekreftelse av mottak, sendes til de involverte parter.
Askes BC’s nye ledelse tilbys en gjennomgang av gjeldende lover, regler og reguleringer som spesielt BLNO‐
lagene berøres av. NBBF tar initiativ til å guide Asker i arbeidet med å få utstedt «FIBA Foreign License» for
utenlandske spillere i BLNO‐stallen deres som mangler dette.
Protestmuligheter:
Denne avgjørelsen kan protesteres iht. Norges Basketballforbunds protest‐ og appellreglement. En protest
sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det protesteres mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, og en
protest skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er siste instans. Protestfristen er satt til 30 dager etter
at denne avgjørelsen er mottatt og protestgebyr er satt til kr 750,‐.

Bergen, Sandvika og Oslo, 20.09.2018
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