Cirkulære nr. 9 af 2020
udstedt af
Divisionsforeningens
bestyrelse
VAR i Superligaen og udvalgte kampe i de afsluttende runder i Herre-LP
På given foranledning meddeles følgende:
§1

Indledning

1.1

Der introduceres VAR (Video Assistant Referee) i Superligaen og
udvalgte kampe i de afsluttende runder i Herre-LP fra sæsonen
2020/2021.
Fodboldlovens bestemmelser vedr. VAR samt VAR-protokollen finder anvendelse
for kampe, hvor der anvendes VAR.
Nærværende cirkulære gælder for disse kampe og supplerer den til enhver tid
gældende Fodboldlov (”Laws of the Game”), VAR-protokol, Propositioner for
Herre-DM og Propositioner for Herre-LP.
Hvis der er uoverensstemmelser mellem dette cirkulære og Fodboldloven, VARprotokollen eller turneringspropositionerne, har disse forrang.

§2

Beslutning og meddelelse om anvendelsen af VAR

2.1

Hvis turneringsadministrator beslutter at anvende VAR i en kamp i
Herre-LP, meddeles dette forud for lodtrækningen til den givne runde.
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§3

Klubbernes forpligtelser

3.1

En klub, som deltager i turneringskampe, hvor der anvendes VAR, er forpligtet til
at levere forudsætningerne for, at VAR kan anvendes og fungerer som specificeret
i dette cirkulære.

3.2

VAR-vognens placering og sikkerhedsforhold
Der skal være plads og strøm til VAR-vognen ved siden af produktionsselskabets
OB-vogn under
iagttagelse af de nødvendige og tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger, såsom indhegning og/eller sikkerhedspersonale.

3.3

Opmåling af bane
Klubben skal give adgang til stadion for en af tuneringsadministrator udpeget
landmåler senest en uge før sæsonstart og opstart efter vinterpausen.
Landmåleren skal have adgang til at foretage opmåling af banen til brug for offside
linje- teknologi.
I fald banen omlægges, er klubben forpligtet til at orientere turneringsadministrator
herom og give adgang til opmåling af den nye bane senest 72 timer før kampstart.

3.4

Signal til storskærm
Klubben skal facilitere, at VAR-vognen kan sende grafik til storskærmene på
stadion og skal åbne for signal, når teknologileverandøren anviser dette i
forbindelse med kampen.
Klubben er forpligtet til at sikre relevant kabling og integration med den til en
enhver tid udpegede teknologileverandørs anviste løsning.
Klubben er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende instruktioner for
visning af VAR på storskærm.
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3.5

Placering af RRA
Klubben er forpligtet til, jf. Fodboldloven, at placere et RRA (Referere Review
Area) i forbindelse med banen. Dette skal placeres efter anvisning fra den til en
enhver tid udpegede teknologileverandør.

§4

Sanktioner

4.1

Overtrædelse af cirkulæret sanktioneres af Fodboldens Disciplinærinstans i
henhold til DBU’s love § 30.1, litra a) - d) med bøde, jf. lovenes § 30.1.3 og i
henhold til dette cirkulæres § 4.2.

4.2

Ved bødefastsættelse tages der hensyn til den betydelige investering, der er
foretaget for at implementere VAR i turneringerne.
En bøde skal som minimum udgøre 25.000 kr.

4.3

Disciplinærinstansens afgørelse er endelig og bindende, jf. DBU’s love § 30.7.

§5

Ikrafttrædelse

5.1

Cirkulæret træder i kraft den 11. september 2020 straks efter at være
blevet vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse.

Brøndby, den 11. september 2020
På bestyrelsens vegne
Thomas Christensen
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Cirkulæret er sendt til:

•
•
•
•
•
•
•

- Alle klubber i Herre-DM og Herre-LP
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- Divisionsforeningens bestyrelse
- DBU’s bestyrelse
- DBU’s hørringsgruppe
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