Juridiska kommittén (JK)

Beslut i protestärende, nr 4/2020
Jönköping den 8 september 2020
Anmälare/protesterande
Stockholms BSK
Motpart
Sölvesborg SBC
Matcher som beslutet avser
Matcherna nr 1513 och 1514 den 5 september 2020, semifinal i Elitserien, Sölvesborg v
Stockholm (resultat 12-0 respektive 9-0); användande av otillåten spelare
____________
Bakgrund/yrkande
Stockholm hävdar i sin protest att Sölvesborgs Kestas Vilimas spelat flera matcher för Silicon
Storks i den holländska ligan, senast så sent som den 1 september, och att det därefter inte
skett någon övergång till Sölvesborg från Silicon Storks, vilket innebär att Sölvesborg använt
en otillåten spelare.

Inställning
Sölvesborg har motsatt sig bifall till protesten och anför att Kestas Vilimas är licensierad för
Sölvesborg och att klubben har ett kontrakt med honom för spel under den här säsongen.
Sölvesborg kände inte till att han spelat i den holländska ligan och har inte medverkat till
någon övergång till Silicon Storks. Vid samtal som företrädare för klubben haft med Kestas
Vilimas med anledning av protesten, har det framkommit att Silicon Storks meddelat honom
att det inte behövdes någon övergång eftersom laget ändå låg så dåligt till i ligan och att de
inte brydde sig om ”pappershanteringen”.

Skäl
Det är klarlagt att Kestas Vilimas har spelat flera matcher för Silicon Storks i den holländska
ligan, att han är licensierad för Sölvesborg och har spelat flera matcher för Sölvesborg i
Elitserien, att Sölvesborg inte har medverkat till någon övergång till Silicon Storks samt att
Kestas Vilimas inte har begärt någon form av tillstånd för att spela i den holländska ligan.

JK konstaterar att Kestas Vilimas uppfyller kraven enligt tävlingsbestämmelserna för att spela
i Elitserien. Han har begått ett allvarligt fel när han valt att också spela för en utländsk klubb
utan att vidta de åtgärder som krävs för en giltig övergång. Det är dock inte en överträdelse
som innebär att han är att betrakta som en otillåten spelare enligt tävlingsbestämmelserna.
Det har inte funnits skäl för Sölvesborg att på nytt göra honom spelklar för klubben.

I ärendet har inte aktualiserats frågan om Kestas Vilimas agerande kan föranleda någon form
av bestraffning enligt 14 kap i Riksidrottsförbundets stadgar.

Beslut
JK lämnar protesten utan bifall.

Överklagande
JK:s beslut i protestärende är slutgiltigt och kan inte överklagas annat än under åberopande
av att grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid
med eller utan stöd i gällande regler. Överklagande kan i sådant fall göras till SBSF:s
styrelse.
________

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet, Juridiska kommittén
I beslutet har deltagit Lars Sundin (ordförande), Lars Johansson och Mats Fransson.

Kopia:

Stockholm BSK
Sölvesborg SBC
SBSF Förbundskansli
Tävlingskommittén (basebollansvarig och serieadministratör)

Rättelse:
Begreppet otillåten förekommer inte i tävlingsbestämmelserna, den rätta benämningen är
okvalificerad. Betydelsen är i sammanhanget densamma, men i ovan nämnda beslut ska
ordet otillåten bytas ut med okvalificerad.
/Lars Sundin, 2020-09-09

