PROTOKOLL DN 03/2021
Datum:
Plats:
Beslutande:

Förhinder:
Övriga:

§ 15

2021-08-03
Teamsmöte
Lars Nilsson, Ordförande
Anders Gustafsson, Ledamot
Elisabeth Eriksson, Ledamot
Ann Johansson, Ledamot
Håkan Junfors, Ledamot
Christer Landén, Utredare

Ärende 2021-15. Anmälan från Alve/Johan Strömberg mot Thea Pettersson
tävlingsledare i karting vid Jönköping Kc:s SKCC deltävling, för att inte följt
reglementet vid diskvalifikation av deltagare.

Beslut att meddelas 2021-08-11
Disciplinnämnden beslutar att bifalla anmälarens besvär och klubben skall återinsätta de
diskvalificerade Micro-förarna på sin placering enligt målgång i finalen eftersom man inte följt bland
annat KA-T 9.6.2.
Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Juridiska Nämnden (JN), Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Bilsportens Hus, Box 705, 191 27 Sollentuna. För att JN skall ta upp ärendet
till prövning krävs att klagoskriften inkommit till SBF senast inom tre(3) veckor från den dag detta
beslut meddelades, det vill säga senast 2021-09-01.

Bakgrund
Inför finalen i Microklassen så kom regn och de tävlande fick då av tävlingsledaren 7 minuter på sig
att byta till regndäck. Efter målgång så gjordes mätning av bredden på kartarna och flera
meddelades då att ni är för smala. Beslutet från tekniska meddelades inte genom protokoll eller
kontakt med ansvarig ledare. Dessa fick i efterhand läsa det på anslagstavlan, där det anslogs 2 olika
resultatlistor med samma utskriftstid. Inlämnad protest avslogs med hänvisning till att förarna
meddelats muntligt.

Utredning
Anmäld part har fått möjlighet att besvara anmälan och så gjort. Även tekniske chefen har fått
möjlighet att svara och inkommit med bilaga. Inkommet material ger svaret att arrangören haft för
lite personal på plats för att kunna utföra sina handlingar enligt reglementet. Enligt KA-T 9.6.2 skall
protokoll överlämnas omgående.

Bedömning
Nämnden ser flera saker som bidrar till att man gör bedömningen att beslutet mot de tävlande inte
blivit taget på rätt sätt. Att meddela en eller flera förare i yngsta klassen genom att muntligt delge
att ”du är för smal” kan inte på något vis anses som tillräckligt och att inte meddela den ansvarige
ledaren eller skriva protokoll på grund av för dåligt med personal är ingen godtagbar ursäkt.
Med grund av ovanstående så gör nämnden bedömningen att de tävlande som uteslöts skall
återinsättas på den plats som man hade vid målgång.
RF:s Riksidrottsnämnd har tidigare gett bifall för överklagan som gällt för yngre förare och
förtroendet för att tävla i kartingens instegsklass får inte naggas av att arrangörer har för lite
personal på plats.
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Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Thea Pettersson, Uppsala
Alve/ Johan Strömberg, Kalmar
Thomas Axelsson, Klippan
Jönköpings Kc

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Christer Landén

Lars Nilsson
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