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Överklagan av diskvalifikationen av Pentti Koponen,
PreO klass A vid O-ringen 2016

Regelgruppen avger i enighet följande yttrande och förslag till beslut.
Ärendet
Överklagande av juryns beslut att diskvalificera Pentti Koponen, PreO klass A,
vid etapp 1 av O-ringen 2016. Klagande: Pentti Koponen, Finland.
Det som inträffat
Händelsen är beskriven i Pentti Koponens, Espoon Suunta, Finland, överklagan
som inkommit till SOFT per e-post den 2016-08-05 (Bilaga 1). Att förloppet i
allt väsentligt är rätt återgivet har bekräftats vid telefonsamtal med tävlingsledaren och juryn.
Det inträffade kan sammanfattas som följer: Etapp 1 genomfördes kvällstid.
Koponen var anmäld i klass A. Startfunktionären vid etapp 1 ställde kontrollfråga om Koponen tävlar i klass A. Koponen svarade ”ja”, funktionären överlämnade kartan och Koponen påbörjade tävlingen. Efter den tredje kontrollstationen stämde kartan inte längre med den uppgift som skulle lösas. Han
upptäcker då att han fått en karta avsedd för klass E. Koponen återvände till
starten och påtalade felet. Han fick en ny starttid och rätt karta.
Inför omstarten uppstod en diskussion mellan Koponen och två startfunktionärer (som inbördes inte var eniga) om huruvida han skulle ha ett nytt startkort
eller fortsätta med det påbörjade, vilket han själv önskade. Resultatet blev att
Koponen ombads ta ett nytt startkort vilket han gjorde och fullföljde därefter
tävlingen. Vid mål ställdes inga frågor om varför han hade ett nytt startkort.
Dagen därpå får Koponen veta att han blivit diskvalificerad. Någon kontakt
med honom hade inte tagits angående detta. Vid förfrågan framkom det att
det var juryn som diskvalificerat honom, och skälet var att han bytt till ett nytt
kontrollkort – vilket var det som han uppmanades till av startfunktionärerna.
Diskussion
Regelgruppen konstaterar, liksom Koponen i sin överklagan, att ”Tävlande
ska följa tillsägelse från tävlingsfunktionär. Tillsägelse från funktionär gäller
före alla skriftliga föreskrifter.” (TR 7.1.3 tredje stycket).
Den formella grunden för diskvalifikationen är oklar eftersom beslutet inte
var skriftligt och handläggningen inte dokumenterades. Det kan ha varit att
Koponen bytt startkort eller att han ansetts ha ändrat i startkortet. Vid intervjuer med tävlingsledning och jury använder dessa inte ”bytt” och ”ändrat”
på ett konsekvent sätt.
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Tävlingsledningen bestod av en tävlingsledare och två biträdande tävlingsledare. De två biträdande TL var också banläggare. Till bilden hör att juryns
sammankallande tillika var bankontrollant. Detta kan tolkas som att det varit
svårt att fylla personalbehovet, och det är känt att vissa funktionärer rekryterades sent.
Det har framkommit att de två banläggarna var ute vid tävlingsplatsen då
Koponen genomförde sin tävling, och att de då även fick vetskap om vad
som hänt vid starten. Det finns inga uppgifter om att de har försökt ingripa
i händelserna vid det tillfället, men senare under kvällen meddelade de juryn
att Koponen skulle diskvalificeras. Tävlingsledaren Maria Johansson Liss
informerades inte och något samråd med henne förekom inte före beslutet.
Orsaken till bristerna i ärendets handläggning, och varför Koponen inte
gavs tillfälle att tala för sin sak, bör sökas i hur tävlingsorganisationen
fungerade. Detta har i och för sig inte med ärendet i sak att göra, men det
är vår uppfattning att det påverkat utgången och att problemet inte kunde
lösas på plats och i tid.
Orsakerna till ärendets utgång kan sökas på flera plan:

• De biträdande tävlingsledarna fattade väsentliga beslut utan att
rådgöra med tävlingsledaren eller meddela henne.

• Biträdande TL (tillika banläggare) kommunicerade direkt med
juryn och fattade beslut i samförstånd med juryn.

• Tävlingsledning och jury har begränsade kunskaper om regelverket.
• Det fanns inbyggda jävs- och ”kollegiala” förhållanden i organisationen.
• Tävlingsorganisationen var otillräckligt bemannad.
Det är regelgruppens uppfattning att Koponen följde startfunktionärernas
anvisningar och därför inte skulle ha diskvalificerats. Tävlingsledaren och
juryns sammankallande är informerade om vår inställning. De motsätter
sig inte att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Förslag till beslut
Regelgruppen föreslår att styrelsen beslutar
att upphäva diskvalifikationen av Pentti Koponen, Espoon Suunta,
i PreO klass A vid etapp 1 av O-ringen 2016.
att uppdra till O-ringen AB att korrigera resultatlistorna för
etapperna 1-5 i berörd tävlingsklass.
att denna paragraf i protokollet förklaras omedelbart justerad.
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Överklagan från Pentti Koponen

