Protestimenettelyt kilpailuissa
17.2.2017 JFi

RAJAUS
• Esitys Koskee pääsääntöisesti
suomessa ajettavia rataluokkia, kuten
• SJ
• GT
• F4 (ks. myös sääntösarja nro 900, kappale
12)
• O luokat.

• Ei koske kokonaisuudessaan luokkia
•
•
•
•
•
•

F1
F2
Inflatable
Endurance
Historic
Jne.

• Kiista-asioiden käsittelymenettely on 3 kolmiportainen
1. Protesti (Vastaanottaja: Kilpailun Jury)
2. Vetoomus (Vastaanottaja: ns. Appeal Board. Suomessa NKT)
3. Välimiesmenettely (Vastaanottaja: ns. CAS (Court of Arbitration for Sport. Suomessa
Vetoomuslautakunta)
• Tässä esityksessä keskitytään protestiin ja sivutaan vetoomusta. Kolmatta porrasta ei käsitellä.

Esityksestä huomioitavaa
• U.I.M:n sääntöjen kääntäminen ja sen jälkeen tulkitseminen,
muulla kielellä kuin englanniksi on kielletty
• Edellisestä syystä seuraavilla kalvoilla oleviin tulkintoihin on
suhtauduttava varauksella, eivätkä ne voi olla virallinen
tulkinta
• Ainoa virallinen tekstiversio kustakin säännöstä löytyy
vuosittain julkaistavasta U.I.M:n englanninkielisestä
sääntökirjasta!

Oleellisia Kysymyksiä
• Miksi protesti tehdään?
• Joku on oletettavasti rikkonut sääntöjä
• Politikointi on osa kansainvälistä kilpailua
• Menettely on iso osa kilpailijan oikeusturvaa

• Mikä on protesti?
• Virallinen tapa valittaa, jota kilpailujärjestäjät eivät voi jättää huomiotta
• Takaa asialle ennalta määrätyn käsittelymallin

• Miten Protestimenettely toimii?
• Sääntösarja 400

• Vetoaminen
• Sääntösarja 400

Oleelliset sääntökohdat
• U.I.M sääntökirja Sarja 400
• Seuraavat tekstit ovat ”lähes” suoria käännöksiä U.I.M:n
sääntökirjasta
• Vain 9 sivua, joten lukekaa alkuperäisteksti!!

Mistä syystä ja ketä vastaan voi protestoida
• Protestin voi tehdä mistä tahansa sääntörikkomuksesta
• Tyypillisisä Syitä protestoida
• Kisaorganisaation toiminta
• Kilpailevan tiimin
• Kalusto
• Käytös radalla tai varikolla
• Muu sääntörikkomus

• Protestoida voi

• Julkaistuja Tuloksia vastaan
• Kisaorganisaation päätöksiä vastaan
• Yhtä tai useampaa kanssakilpailijaa vastaan

Jury 402.01
• Jury ottaa vastaan kilpailijoiden protestit
• Juryn jäsen ei voi olla ns. “Interested party” eli
• Kilpailija
• Kisatoimitsija
• Muuten jäävi suhteessa kilpailijoihin!!!

• Jos joku ns. “interested party” Kuuluu samaan NA:han, juryn jäsen ei ole
esteellinen
• Juryn jäsenen osallistumisoikeus voidaan asettaa kyseenalaiseksi protestin
kuulemistilaisuudessa kumman tahansa protestoivan osapuolen toimesta, jos on
näyttää toteen että hän on ns. Interested party, tai muuten sopimaton rooliinsa
jury jäsenenä, tai kykenemätön käsittelemään ko. asiaa

Protestimenettely 403

Protestin kelpoisuusvaatimukset 403.01 (1/2)
• Protestin voi tehdä ainoastaan kilpailija ja vain niistä kilpailuista, joihin hän ottaa
osaa
• Useamman tahon yhteisprotesteja ei käsitellä

• Protestin aiheen on koskettava suoraan protestoijaa (403.03)
• Protesti on kirjallinen dokumentti, joka on kirjoitettu englanniksi
• dokumentissa on kuvattu protestin syy ja siinä on mukana kaikki liitteet
• Dokumentti on protestin tekijän allekirjoittama

Protestin kelpoisuusvaatimukset 403.01 (2/2)
• Protesti on tehty ajoissa ja maksu suoritus tehdään protestin jättämisen
yhteydessä
• Protesti luovutetaan kilpailun “sihteeristölle”, joka protestoijan läsnä ollessa
kirjaa protestin luovuttamisajan
• Protestoija voi peruuttaa protestin, mutta maksua ei saa takaisin
• Kaikki kustannukset protestoitavan asian varmistamiseksi maksaa hävinnyt
osapuoli

Protestin hinta 403.02
• Protestin hinnan päättää kansallinen kilpailuauktoriteetti, mutta
ylärajan päättää U.I.M
• Vuonna 2017 yläraja on 80€
• Pois lukien alussa mainitut luokat joilla on omat, luokkakohtaiset
hintansa

Protestiaika 403.04
• Protestit koskien
•
•
•
•

Kilpailijan
Veneen
moottorin
kelpoisuutta kilpailla, on tehtävä ennen ensimmäistä ohjaajakokousta

• Kuljettajan ja kaluston päästäminen ensimmäiseen lähtöön on merkki
hyväksynnästä
• Ainoa poikkeus edelliseen on, jos protestoiva kilpailija voi näyttää
toteen, että tiedot epäkelpoisuudesta on saatu vasta ensimmäisen
ohjaajakokouksen jälkeen
• Edellisen ehdon täyttyessä pätee normaali protestiaika

Protestiaika 403.04
• ”perus” protestiaika on 1 tunti ensimmäisen tulosluettelon
julkaisusta
• kaksi poikkeusta
• Kilpailuorganisaatio on rankaissut Ajajaa (B) sääntörikkomuksesta. (B) on eri
mieltä ja tekee organisaatiota vastaan protestin. Tällöin muilla kilpailijoilla on,
(B):n vastaprotestin jättämisestä ½ tuntia aikaa tehdä lisäprotesti samasta
aiheesta, josta organisaation tekemä alkuperäinenkin protesti oli. Jos kukaan
kilpailija ei tee ”lisäprotestia” ei kenelläkään ole myöhemmin mahdollisuutta
vedota, mikäli juryn päätös on (B):lle myönteinen.
• Protestiaika Ensimmäisen tulosluettelon julkaisun jälkeen julkaistuja, muita
päätöksiä vastaan on tunti ko. päätöksen julkaisusta

Asian arviointi 403.05
• Jos jury ei pääse yksimielisyyteen tilanteen vaatimista toimenpiteistä, asia
ratkaistaan äänestämällä
• Mikäli äänestys menee tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee
• Protestikäsittelyssä jury voi hyväksyä, muuttaa, tai poistaa alkuperäisen
rangaistusvaatimuksen
• Juryn päätöstä vastaan ei voi protestoida, vaan se on kilpailussa lopullinen!
• Jos päätökseen halutaan muutos, asia on vietävä vetoomuslautakuntaan

Ilmoitus päätöksestä 403.06
Asiakirjojen ja todisteiden saatavuus 403.07
• Päätöksen jälkeen juryn on luovutettava osapuolille:
• Tapaamisen muistiinpanot (pöytäkirja)
• Kirjalliset perustelut päätökseen johtaneista syistä
• Sekä ilmoitettava oikeudesta vedota

• Järjestävän NA:n on säilytettävä kaikkiin päätöksiin vaikuttaneet
dokumentit ja muut todisteet ja pidettävä ne saatavilla kunnes
vetoomusaika on päättynyt

Protestin kuuleminen 404

Kuulemismenettely 404.01
Todisteet 404.02
• Kaikilla protestin osapuolilla on oikeus puolustautua juryn edessä ennen käsillä
olevan asian lopullista päätöstä
• Kukin osapuoli vastaa kuulemistilaisuudessa omista todistajistaan ja todisteistaan
• Saatavuudesta käsittelyn aikana
• Kustannuksista niiden hankkimiseksi

• Juryn puheenjohtajalla on oikeus päättää vaikuttaako todisteiden saatavuus
päätökseen vai ei

Kuulemismenettely 404.3
• Kilpailuorganisaation on julkaistava kopio protestista samalla tavalla, kuin
tulosluettelo ja kopiossa on oltava julkaisuaika
• protestikopion julkaisemisen yhteydessä juryn on ilmoitettava missä ja milloin
kuuleminen tapahtuu
• Osapuolille on annettava ”kohtuullinen” aika valmistautua kuulemiseen
• Paikalle tulematta jättäneen osapuolen osalta, protesti on hävitty

Kuulemismenettely 404.3
• Kuulemistilaisuudesta tehdään pöytäkirja
• Kaikilla protestin osapuolilla on oikeus
•
•
•
•

olla kuulemisessa läsnä
Nähdä protestin sisältö, perusteet ja mahdolliset todisteet
kysyä ja kuulla kysymykset ja vastaukset
Ennen asian käsittelyä Esittää näkemyksensä juryn jäsenistön mahdollisesta
jääviydestä, tai kyvyttömyydestä
• Edelliseen poikkeuksena, mikäli tieto jääviydestä/kyvyttömyydestä on tullut tietoon
käsittelyn aloittamisen jälkeen, näkemys juryn jäsenistön jääviydestä voidaan esittää myös
myöhemmässä vaiheessa

• Alaikäisellä on oltava mukana täysi-ikäinen edustaja

Kuulemismenettely 404.3
• Ennen kuulemisen aloitusta Jury päättää täyttyvätkö sääntöjen
403.01 – 403.04 ja mahdollisesti muiden aiheeseen liittyvien
sääntöjen vaatimukset, eli onko tilanne muodollisesti sellainen että
kuuleminen voidaan suorittaa
• Jos protestin muotosäännöt eivät täyty, juryn tulee hylätä protesti
• Mikäli vaaditut säännöt eivät täyty, jurylla on kuitenkin mahdollisuus
antaa Osapuolille lupa antaa aiheesta lausunto ja päättää
muodollisten vaatimusten täyttymisestä sen jälkeen.

Kuulemismenettely 404.3
• Myös juryn jäsenet, jotka tuntevat käsillä olevan asian, voivat esittää
halutessaan todisteita puolesta, tai vastaan
• Kuulemisen aikana juryllä ja asian osapuolilla on oikeus
• Kutsua todistajia
• Esittää kysymyksiä kaikille todistajille
• Esittää kysymyksiä kaikille juryn jäsenille, jotka esittävät todisteita

• Jury voi halutessaan kutsua uudelleen asian käsittelyyn liittyneen
osapuolen
• Kaikilla osapuolilla on oikeus olla läsnä ja esittää kysymyksiä myös
uudelleenkutsu tapauksissa, tai jos jury kutsuu kokonaan uusia
osapuolia esittämään todisteita

Kuulemismenettely 404.3
• Kun jury toteaa Kuulemisen päättyneeksi, muiden osapuolten on poistuttava
paikalta
• Ratkaisusta päätetään suljetussa tilaisuudessa

Rangaistuksien ja palkintojenjaon aikarajat
406.02, 321.01
• Kilpailun lopputulokset ovat ehdolliset yhden tunnin ajan
• NA (Kansallinen valtuutettu) ja U.I.M voivat antaa sääntörikkomuksesta
rikkomuksen 3 kuukauden ajan, alkaen rikkomuksesta
• Edellisiä aikarajoja ei sovelleta O.O.D:n antamaan rangaistukseen
jälkikatsastuksessa ilmenneestä sääntörikkomuksesta, tai jos asiasta on
erikseen mainittu tuloslistassa
• Jos rangaistuksia annetaan jälkikatsastuksen yhteydessä, tulokset ovat
ehdollisia yhden tunnin ajan loppukatsastuksen päättymisestä
• Kilpailun teknisen henkilöstön tulee kirjata aikaleimalla katsastus päättyneeksi

• Jos katsastus venyy niin pitkälle, että O.O.D on poistunut kilpailupaikalta,
rangaistus annetaan mahdollisimman pian katsastusraportin valmistumisen
jälkeen

Rangaistuksien ja palkintojenjaon aikarajat
406.02, 321.01
• Palkintojen jako voi alkaa vasta 1 tunnin ehdollisen ajan päätyttyä
siitä, kun kilpailun tulokset on julkaistu
• Tai jos jälkikatsastuksessa annetaan rangaistuksia, 1 tunnin päästä
jälkikatsastuksen päättymisestä
• Sääntö 319. rangaistuksen perusteena oleva sääntö on mainittava
tuloslistassa

Vetoaminen 405
• Ilmoitus aikomuksesta vedota on ilmoitettava U.I.M:n sihteeristölle 4 päivän
kuluessa juryn päätöksestä
• Lauantait ja sunnuntait eivät ”kuluta” ilmoitusaikaa
• Kaikki vetoomukseen liittyvät dokumentit on toimitettava 10 päivän kuluessa siitä
päivästä, kun on ilmoittanut aikovansa vedota
• Kaikki vetoomukseen liittyvät maksut on oltava toimitettuna 10 päivän kuluessa
siitä päivästä, kun on ilmoittanut aikovansa vedota
• poikkeukset
• F4 maailmanmestaruus (Sääntösarja 900)

• Vetoomusaika alkaa siitä hetkestä, kun juryn päätös on kommunikoitu osapuolille ja on 48 tuntia

• Kansalliset säännöt
•
•
•
•

Ilmoitus halusta vedota NKT:hen on ½ tuntia juryn (Kilpailutuomariston) päätöksestä
Vetoomuksen toimitusaika NKT:lle on 5 pvää. Juryn Päätöksestä
Maksu NKT:lle suoritetaan vetoomuksen toimittamisen yhteyessä
Vetoomuksen toimitusaika edelleen Vetoomuslautakuntaan on 5 pvää. Siitä hetkestä, kun NKT:n ratkaisu
on otettu vastaan

Kertaus
• Miksi protesti tehdään?
• Protestit ovat osa kilpailua
• Menettely on iso osa kilpailijan oikeusturvaa

• Mikä on protesti?
• Virallinen tapa valittaa, jota kilpailujärjestäjät eivät voi jättää huomiotta
• Takaa asialle ennalta määrätyn käsittelymallin

• Opetelkaa kaikki oleelliset kilpailujen menettelysäännöt mukaan lukien
protesti menettely
• Huolehtikaa, että menettelysääntöjä on noudatettu silloin kun:
• Kilpailujohto tekee tiimejä koskevia päätöksiä
• Kuljettajaa vastaan tehdään protesti
• Kuljettaja tekee protestin

KIITOS
Kysymyksiä?

