AMATØR- OG ORDENSREGLEMENT
Indholdsfortegnelse
Amatør- & Ordensreglementet, der omfatter reglerne for
§ 1 - Amatørstatus
§ 2 - Ordensbestemmelser
§ 3 - Fælles bestemmelser
§ 4 - Aflønnede trænere
§ 5 - Udviklingsophold

AMATØR- & ORDENSREGLEMENT
§ 1 AMATØRSTATUS
§ 1.1
Som amatør betragtes den spiller, leder eller træner, der ved sin cricketmæssige virksomhed
overholder reglerne i §§ 1.2-1.4. Tab af amatørstatus i en anden idrætsgren udelukker ikke deltagelse
som amatør under DCF.

§ 1.2
En amatør må kun modtage nedennævnte former for økonomisk vederlag og godtgørelser:
A) Erstatning for ferie, rejse og opholdsudgifter i forbindelse med arrangementer samt i særlige
tilfælde efter DCF’s godkendelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
B) Vederlag som crickettræner, -leder, -dommer eller –regnskabsfører o.l., hvor beløbet ikke
overstiger de af DCF fastsatte grænser jf. § 4.1, eller når DCF har givet den fornødne tilladelse jf. § 4.2
C) Godtgørelsesbeløb fra Team Danmark eller dertil svarende beløb, der udbetales af DCF
D) Forsikringssummer i forbindelse med tilskadekomst
E) Hædersgaver og lignende, der ydes for udvist interesse for idrætten samt ’Man of the Match’
præmier o.l., der ydes i forbindelse med kampe, der arrangeres af eller hvori DCF deltager
F) Betaling for virke for DCF
G) Vederlag og/eller godtgørelse som spiller på udviklingsophold jf. § 5.1
H) Betaling for at spille i udenlandske turneringer, forudsat at aftalen om deltagelsen er for
håndsgodkendt af DCF

§ 1.3
En amatør må ikke:
A) Modtage kontante sejrspræmier eller i øvrigt betaling for sin medvirken som spiller. Se dog
§ 1.2 stk. e) i forbindelse med kampe i de danske turneringer
B) For økonomisk vinding at indlade sig i væddernål om kampe, han selv deltager
C) En amatør må ikke spille for en klub i de danske turneringer mod direkte eller indirekte til
sagn om betaling efter den førstkommende af nedennævnte hændelser:
• ved modtagelse af faktisk, direkte eller indirekte betaling
• ved deltagelse i den første turneringskamp eller stævne for den betalende klub
eller dennes relationer
• efter en aftalt startdato for opfyldelsen af de kontraktlige forpligtelser som professionel spiller. Ligeledes er det en klub forbudt at modtage en spiller under sådanne
omstændigheder

§ 1.4
En amatør kan deltage i kampe mod hold, hvor der deltager professionelle. På DCF’s landshold kan
benyttes såvel amatører som ikke-amatører.

§ 1.5
En udøver, der overtræder §§ 1.2-1.4 fratages sin status som amatør. Den pågældende og forbundets
klubber skal have skriftlig meddelelse fra DCF herom. I særlige tilfælde kan dog anvendes de i § 3.4
nævnte øvrige sanktioner.
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Den, der har mistet sin amatørstatus, kan efter skriftlig ansøgning generhverve denne. Afgørelse om
generhvervelse af amatørstatus træffes af DCF’s bestyrelse.

§ 2 ORDENSBESTEMMELSER
§ 2.1
Kun amatører kan være aktive medlemmer af klubber under DCF.

§ 2.2
Personer, der ved dom er fundet skyldig i en kriminel handling eller overtrædelse af
dopingbestemmelser, kan udelukkes fra deltagelse i forbundets turneringer eller medlemskab af
forbundets organer.

§ 2.3
DCF sanktionerer jf. § 3.4 klubber, spillere eller ledere, der i tilknytning til idrætsgrenen har gjort sig
skyldig i alvorligt brud på spillets regler eller har udvist upassende adfærd.

§ 2.4
DCF’s medlemmer er forpligtet til at underkaste sig dopingtests og lignende, der måtte blive
foreskrevet af Anti Doping Danmark, ICC, DIF, Team Danmark eller tilsvarende.

§ 2.5
DCF kan sanktionere jf. § 3.4 klubber, der i forhold til forbundet udviser usømmelig adfærd, og over
for klubber, der på trods af opfordring hertil, nægter at skride ind over for et medlem, der udviser
usømmelig adfærd eller undlader at efterkomme påbud fra forbundet. DCF kan under særlige
omstændigheder nægte klubber tilladelse til dels at afvikle kampe forbundet ikke har arrangeret, og
dels at deltage i arrangementer i udlandet.

§ 2.6
En klub, der udelukker et medlem, skal omgående give DCF besked herom. Et medlem, der er
i kontingent restance (men ikke andre gældsforhold) og/eller udviser usømmelig adfærd overfor
en tidligere klub, kan på opfordring af den skaderamte klub, udelukkes fra forbundets turneringer.
DCF kan dog kun udelukke en spiller grundet en kontingentrestance, der ikke overstiger det senest
foregående års samlede kontingent.

§ 2.7
Spillere, der er udtaget til repræsentative hold eller som reserver til sådanne hold, men sender afbud,
kan kun med DCF’s tilladelse deltage i klubkampe, mens det repræsentative hold spiller eller er
bortrejst.

§ 3 FÆLLESBESTEMMELSER
§ 3.1
Afgørelse om overtrædelse af §§ 1-3 træffes af DCF’s bestyrelse, der dog kan overlade afgørelsen til
DCF’s Amatør- & Ordensudvalg.

§ 3.2
DCF’s afgørelse kan af de berørte parter indbringes for DCF’s Amatør- & Ordensudvalg inden 14 dage
efter modtagelsen af afgørelsen.

§ 3.3
Den instans, der behandler en sag om overtrædelse af §§ 1-3, har ret til at afkræve ethvert medlem af
en klub under DCF, alle de oplysninger, der må anses for nødvendige for sagens behandling.
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§ 3.4
Ved overtrædelse af §§ 1-3 kan følgende sanktioner anvendes:
A) Fratagelse af amatørstatus
B) Midlertidig eller varig udelukkelse af DCF
C) Midlertidig eller varig udelukkelse fra deltagelse i kampe arrangeret af DCF eller klubber
under DCF
D) Ikendelse af bøder eller erstatninger
E) Tildeling af advarsler eller misbilligelser

§ 3.5
Meddelelse om iværksatte sanktioner skal gives skriftligt til den eller de berørte parter, samt til de
klubber under forbundet, der kan blive berørt af afgørelsen. Afgørelsen skal være ledsaget af oplysning
om de bestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen, ligesom der skal gives vejledning om anke og
oplysning om ankefrist.
Ingen klub må deltage i kampe, hvori der deltager udelukkede klubber eller spillere. Ingen klub må
optage udelukkede klubber eller spillere. En udelukket person kan, så længe udelukkelsen varer, ikke
fungere som official eller varetage en stilling inden for DCF’s område.

§ 4 AFLØNNEDE TRÆNERE
§ 4.1
En crickettræner bevarer sin amatørstatus i cricket jf. § 1 forudsat timelønnen ikke overstiger kr.
150 og årsindtægten inkl. godtgørelser ikke overstiger kr. 15.000. Beløbene reguleres årligt med
Nettoprisindekset jf. Danmarks Statistik.

§ 4.2
En crickettræner, der aflønnes af en (eller flere) klub(ber) højere end det i §4.1 fastsatte niveau kan få
DCF’s tilladelse til at deltage som amatør jf. § 1 for ét år ad gangen, forudsat følgende betingelser er
opfyldt:
A) Turneringsreglementet overholdes
B) Trænerens virke er reguleret ved en skriftlig indgået aftale, som:
1)
i kopi er DCF i hænde senest d. 15. april det år, hvor den pågældende skal virke
som træner og spiller
2)
entydigt beskriver omfanget af det virke træneren skal have i klubben (personlig
kampdeltagelse undtaget)
3)
beskriver trænerens forudsætninger (cricketuddannelse mv.) for dette virke
4)
klubben på DCF’s forlangende kan dokumentere er godkendt af en relevant
offentlig myndighed
C) En ikke-EU-statsborger skal dokumentere arbejds- og/eller opholdstilladelse for hele den
pågældende sæson
D) Det aftales mellem DCF og trænerens klub, at træneren i et mindre omfang yder DCF bi
stand med trænervirke, ungdoms- og/eller klubudviklingsarbejde

§ 5 UDVIKLINGSOPHOLD
§ 5.1
En spiller, der i kalenderåret modtager vederlag og/eller godtgørelse i forbindelse med et udenlandsk
udviklingsophold, bevarer sin amatørstatus i cricket jf. § i 1 forudsat følgende betingelser er opfyldt:
A) Opholdet er cricketudviklingsmæssigt godkendt af DCF
B) Vederlag og/eller godtgørelse for rejse- og opholdsomkostninger o.l. ikke overstiger de aktuelle udgifter
C) Diæter ikke overstiger den danske stats takster det pågældende år
D) Udviklingsopholdet er reguleret ved en skriftlig indgået aftale, der:
1.
i kopi er DCF i hænde senest 14 dage før udviklingsopholdet påbegyndes
2.
har en specifik forventet afslutningsdato
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3.
4.

ikke har karakter af et ansættelsesforhold
ikke indeholder kamprelaterede økonomiske gevinster ud over hvad der er tilladt
som amatør jf. § 1.2 stk. e)

a)

Ansøgt økonomisk støtte fra DCF eller en uvildig tredjepart, til dækning af
dokumenterede udgifter, betragtes ikke som vederlag eller godtgørelse
Det er spilleren tilladt under udviklingsopholdet at modtage vederlag fra et
supplerende cricket-relateret virke (f.eks. ungdomstræner, groundsman o.l.), så
længe dette tydeligt er sekundært til udviklingsopholdet
Bevisbyrden påhviler spilleren

b)

c)

Historik
§§ 1-3 blev vedtaget på DCF’s repræsentantskabsmøde den 10. december 1983 og ændret ved DCF’s
repræsentantskabsmøder den 6. december 1986, den 21. november 1998, den 1. december 2001 og
den 10. marts 2019.
§ 4 blev vedtaget på DCF’s repræsentantskabsmøde d. 21. november 1998 og ændret ved DCF’s
repræsentantskabsmøde d. 10. marts 2019.
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