Att överklaga domslut
Möjligheten att överklaga ett beslut av en domare eller av tävlingsledningen är en
grundläggande rättighet för skytten, för att undvika att bli offer för felaktiga beslut eller
orättvis behandling. Det finns bara två undantag från denna rättighet: Domarens beslut
angående poängvärdet på en pil i tavlan (är det en tia eller en nia?), och domslut som visas
med gult kort i lagtävlingen.
Men först och främst är det alltid bäst att inte hamna i en överklagandesituation, den tar tid
och kan försena tävlingen. Ett bra sätt är att fråga en domare om man är osäker om något
redan innan saken ställs på sin spets. Domaren står till ditt förfogande att svara på frågor när
som helst före och under tävlingen.
Korrekt procedur för ett överklagande är att skytten eller coachen snarast och helst omgående
muntligen eller skriftligen meddelar domaren att man har för avsikt att överklaga beslutet,
därefter har man några minuter på sig att formulera en skriftlig inlaga, som lämnas till
ansvarig domare.
Denne kan ofta direkt se att det är ett uppenbart fall som kan lösas utan att juryn behöver
involveras, och i så fall råda skytten/coachen att dra tillbaka sin protest. Annars går ärendet
till tävlingsjuryn, samtidigt som skjutledare och tävlingsledare informeras om att en protest
föreligger och att det eventuellt kan försena skjutningen.
Vi vill passa på att förtydliga om undantagen från protesträtten. Det enda som avses är
domarens bedömning av det kvarsittande pilskaftets läge i tavlan. All annan bedömning av
pilvärden som genomskjutning, studs, för många pilar etc. kan överklagas.
En domare som bedömer en pils värde skall följa en fastställd procedur, som beskrivs i
Judge’s Guide Book. Denna procedur har dock inte status som regel. Om skytten inte är nöjd
med domarens bedömning på grund av att proceduren inte följts, ger det ändå inte skytten
någon ytterligare rätt att protestera. Däremot är det lämpligt att rapportera felaktigt
domareuppträdande till ansvarig domare, all sådan information är av värde för att förbättra
domarearbetet i fortsättningen.
I detta sammanhang vill vi också ta upp regeln om att varken pilar eller tavla får röras innan
samtliga pilvärden är protokollförda. Det kan vara svårt för domaren att komma åt att se
ordentligt för att följa korrekt bedömningsprocedur, och domaren kan av misstag komma att
röra pilar eller tavla. Detta medför dock inte att bedömningen av pilvärdet påverkas, pilen
bedöms alltid enligt korrekt procedur efter hur den sitter i tavlan. Samma sak gäller för övrigt
också om någon av skyttarna råkar röra en pil eller tavlan. Skytten kan varnas för regelbrottet,
men det påverkar aldrig hur pilarnas värden skall bedömas.
Brott som beivras (eller borde beivrats) med gult kort i lagtävlingen är det andra undantaget,
och orsaken är naturligtvis att en sådan situation aldrig kan rättas till i efterhand. Precis som
fotbollsdomaren, måste bågskyttedomaren här fatta ett omedelbart beslut. Därför finns det
alltid en risk att något missas eller att ett beslut blir fel. Det ligger i tävlingens natur, och det
är ingen ide att protestera för att man fått gult kort, eller för att man anser att motståndarna
borde fått det. Se till att fokusera på det egna laget och hantera situationen så snabbt och så
bra som det bara är möjligt.

