SOFT
Regelgruppen

YTTRANDE
2016-11-10

Strykning av etapp 5 för D14 Kort vid O-ringen 2016

Ärendet
Överklagande av juryns beslut att stryka etapp 5 för klassen D14 Kort vid
O-ringen 2016 och att slutresultatet därför ska vara ställningen efter fyra
etapper. Klagande: Bardu IL, Norge.
Det som inträffat
Händelsen är kortfattat beskriven i Jan Troengs, tävlingschef i O-ringen AB,
mail 2016-09-20 till SOFT (Bilaga 1) och Hilma Gustafssons, Arvidsjaur OK,
protest mot tävlingsledningens beslut (Bilaga 2), samt i juryns beslut (Bilaga 3).
Efter fyra etapper var ställningen i D14K:
1. Hilma Gustafsson, Arvidsjaur OK
105.54 +0.00
2. Alva Pleiner,
107.24 +1.30
3. Alma Birklin, OK Kåre,
107.32 +1.38
4. Rebecca Take,
117.15 +11.21
5. Anna Jacobsen-Gaski, Bardu IL
118.25 +12.31
6. Matilda Ahlström,
120.20 +14.26
Ungdomsklasserna använde startplats 7. Vid 5:e etappens jaktstart startade
följande klasser från samma fålla (startbord):
D16K (första start 09.30), D16 (första start 10.21) och D14K (första start 12.00).
Då D14K började sin startprocedur pågick fortfarande starten för D16 med 15 sek
intervall i samma fålla. Klasserna var alltså tidsmässigt sammanflätade.
De tre först startande i D14K återkom till startplatsen efter ca 10 minuter sedan
de upptäckt att de fått fel karta. Då händelsen utreddes av tävlingsledningen
efter Hilma Gustafssons protest uppgav startpersonalen att det i kartlådan som
var märkt D14K legat kartor avsedda för D12K. Kartlådornas märkning var tydlig.
Diskussion
Det är regelgruppens uppfattning att juryn fattat rätt beslut i det aktuella ärendet.
Vår inställning grundas på följande.
Metoden att med sammanflätade starter för flera klasser i samma startfålla
minska behovet av såväl fållor som personal har använts i flera decennier.
Förfarandet har dock negativa konsekvenser såsom stress och splittrad
uppmärksamhet för både tävlande och personal. Inte sällan släpps tävlande
för tidigt eller för sent, och otaliga är de tillfällen då tävlande återvänt till
startplatsen sedan de upptäckt att de fått eller tagit fel karta, eller att det i
en kartlåda legat kartor avsedda för en annan klass än kartlådans märkning.
Kartornas märkning skapar ofta problem, inte minst sedan O-ringen getts
möjlighet att kringgå kravet på att tävlingskartorna ska vara märkta på
baksidan.
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Det aktuella ärendet är, liksom tidigare liknande fall, intressant för det
fortsatta arbetet med arrangemangsutveckling och kvalitetsfrågor.
Därmed också vägledande för tolkningen av frågan om hur långt en
arrangör kan tillåtas att dra konsekvenserna av TR 5.6.5 första stycket:
”Tävlande ansvarar för att ta rätt kontrollkort, kontrollbeskrivning och karta.
Arrangören ska se till att klassbeteckningen är tydlig.”

Kan bestämmelsen om den tävlandes ansvar dras till sitt yttersta oavsett
situation och omständigheter, och därmed friskriva arrangören från delat
ansvar?
Inledningen av tävlingsreglernas 7:e kapitel innehåller ett antal övergripande bestämmelser. Bland annat föreskriver § 7.1.3, tredje stycket, att
”Tävlande ska följa tillsägelse från tävlingsfunktionär.
Tillsägelse från funktionär gäller före alla skriftliga föreskrifter.”.

I regelverket finns ingen norm för vad en tillsägelse kan vara. Begreppet
måste tolkas brett. Ofta är det uttalade hörbara ord. Men det kan också,
t ex vid en ”tyst” startprocedur, vara att funktionären tillsäger genom att
peka. Tillsägelsen kan också vara i form av en skylt på en kartlåda.
Om en sådan skylt har texten ”D14K” så bär skylten följande tillsägelse:
”Tävlande i D14K ska ta kartan ur denna låda”.
I ljuset av vad som sägs i TR kapitel 4 om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll blir därför den kvarstående frågan: Hur kan det vara möjligt att
de tre som leder i en klass startar med fel karta vid jaktstarten – när de
tagit sina kartor ur rätt låda?
I det aktuella ärendet låg det minst tre kartor för D12K överst i lådan för
D14K. Tolvåringarna startade inte ens från denna fålla, utan två fållor
längre bort.
En jaktstart är en särpräglad händelse, särskilt vid O-ringens sista
etapp och särskilt för dem som ska starta i täten, och alldeles särskilt
för de yngsta. Detta ställer mycket stora krav på arrangören vad gäller
startplatsens utformning, arbetsorganisation, bemanning och funktionskontroll.

Förslag till beslut
Regelgruppen föreslår att styrelsen beslutar
att inte ändra juryns beslut att stryka etapp 5 för D14K vid O-ringen 2016.
att denna paragraf i protokollet förklaras omedelbart justerad.
- - - SLUT - - -
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E-brev från O-ringens tävlingschef Jan Troeng.
Hilma Gustafssons protest.
Tävlingsjuryns beslut.

