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SJEKKLISTE FOR JURYBEHANDLING 

AV PROTESTER ETC. 
 

Mottakelse av protester: 

 

Er protesten skriftlig og underskrevet?  (GB artikkel 13.4) 

 
 

Er protesten levert til løpsleder eller juryen? (GB artikkel 13.5)  

Er protesten fra en anmelder som er akseptert i konkurransen?  (GB 

artikkel 13.1) 

 

Er depositum vedlagt?  (GB artikkel 13.4.1)  

Ved teknisk protest: Er det lagt ved depositum for teknisk protest i 

TILLEGG til vanlig protest depositum?  (GB artikkel 13.4.2) 

 

Er protesten innlevert innen rett tid og tidspunkt for levering skal 

bekreftes av juryen?  (GB artikkel 13.3 og 13.6.7) 

 

Er protesten rettet kun mot EN annen anmelder og kun fra EN anmelder 

i samme konkurransen? (GB artikkel 13.1 og 13.7) 

 

Er protesten rettet mot en faktadommer som er nevnt i tilleggsreglene 

eller står på oppslagstavlen? (GB artikkel 11.14 og 13.7.1) 

 

 

Mottakelse av appeller: 

 

Er melding om appell skriftlig og underskrevet?  (GB artikkel 15.2) 

 
 

Er melding om appell innlevert innen tidsfristen på en time? Noter 

tidspunkt for innleveringen.  (GB artikkel 15.2) 

 

Er melding om appell fra en anmelder som har fått en straff/beslutning 

rettet mot seg selv?  (GB artikkel 15.2) 

 

Er melding om appell rettet kun mot EN beslutning?  (GB artikkel 15.2)  

Er appellanten informert om kravet til å sende appellen med nødvendige 

opplysninger og depositum til NBF innen 96 timer?  (GB artikkel 13.6.7 

og 15.2) 

     

Ble premiene til de appellen gjelder holdt tilbake under 

premieutdelingen eller premieutdelingen utsatt?  (GB artikkel 13.8) 

 

Er melding om appell og dokumentasjon/fakta/bevis oversendt NBF av 

juryen? (GB artikkel 11.8 og 15.4.8) 
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Behandling av protest eller straff som idømmes av juryen: 

 

Har juryen vurdert egen habilitet.  (GB artikkel 11.6) 

 

 

Undersøkelse må foretas.  (GB artikkel 12.5.4 og 13.6)  

Er protestbehandlingen utført så raskt som mulig?  (GB artikkel 13.6.1)  

Før diskvalifikasjon: 

Har den det gjelder fått anledning til å uttale seg, samt føre vitner? 

(GB artikkel 12.5.5 og 13.6.2) 

 
 

Har den/de det gjelder fått innkallelsen til juryen personlig?  (GB 

artikkel 13.6.3) Husk ledsager til mindreårige GB 9.5) 

 

Er det blitt opplyst om når kunngjøring av dom vil finne sted? 

(GB artikkel 13.6.5) 

 

Er dommen kunngjort for involverte og interesserte parter?  (GB 

artikkel 13.6.6)  

 

Er det blitt fylt ut NBF’s skjema ”Melding fra løpsledelse/jury”?  

(GB artikkel 12.6.2) 

 

Er det besluttet opprykk av deltakere?  (GB artikkel 12.16.2)  

Er parten(e) informert om sine retter til appell?  (GB artikkel 13.6.7 og 

15.2) 

 

Er en juryrapport utarbeidet som beskriver (GB artikkel 11.8.7): 

- saken 

- foretatte undersøkelser 

- dom 

- beslutning om depositum (GB artikkel 13.4.3 og 13.10). Hele 

eller deler av depositumet skal IKKE tilbakebetales uten at den 

som protesterer har fått medhold! 

- premisser 

- innstilling om suspensjon eller videre forføyning fra NBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er fakta/bevis i saken sikret på en tilfredsstillende og god måte?  

Er mottatt depositum oversendt NBF? (GB artikkel 13.4.4)  
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