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   PM för juryklubb 
 
 
Blekinge OF fördelar juryuppdraget mellan orienteringsklubbarna i Blekinge.  
Dessutom utses en juryordförande, som ingår i BlOFs styrelse  
 
 

o BlOF-representanten är ordförande och sammankallande i tävlingsjuryn 
 

o Utsedd klubb ska senast 2 dagar innan tävlingsdagen utse två representanter till 
juryn. Medlem som ingår i BlOFs styrelse ska inte utses som representant. 

 
o Om klubben inte har två deltagare till tävlingen måste annan klubb vidtalas och 

BlOF informeras. Detta är utsedd juryklubbs ansvar. 
 

o Tävlingsledare kontrollerar/påminner jury-klubb om representanter 
 

o Jurymedlem får inte åka hem från tävlingen förrän juryns ordförande har gett 
klartecken. 

 
 
För att få en bra utvärdering av tävlingen vill vi att så många som möjligt fyller i enkäten på 
Eventor.  
Utsedd juryklubb påminner sina medlemmar om att fylla i enkäten vid respektive tävling. 

 
 

Tävlingsjuryns uppgifter enligt tävlingsreglerna: 
 
4.13 Tävlingsjury 
 
4.13.1 För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1 och 2 ska en jury utses med 
uppgift att hantera protester. Inom en tävlingsjury fattas majoritetsbeslut. 
 
4.13.2 Vid anmälan om regelöverträdelse enligt 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget 
självständigt beslut. 
 
8.1 Anmälan  
 
8.1.1 Anmälan om överträdelse av regelverket eller dess tillägg, eller om  
resultatpåverkande tekniskt fel, får göras av funktionär, ledare, tävlande,  
medlem av SOFT-förening eller annan person som är direkt berörd.  
 
8.1.2 Anmälan görs muntligt till tävlingsledningen eller till en mottagare  
som utsetts av tävlingsledningen. Anmälan ska göras snarast möjligt, dock  
senast två timmar efter tävlingens avslutande.  
 
8.1.3 Tävlingsledningen ska, om jury är utsedd, behandla anmälan själv-  
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ständigt i förhållande till juryn.  
Tävlingsledningen ska efter att ha utrett saken snarast meddela sitt  
beslut i ärendet. Eventuell påföljd ska anges.  
 
8.1.4 Om överträdelse av allvarligt slag, eller resultatpåverkande tekniskt  
fel, uppdagas senare än vad som anges i 8.1.2 ska anmälan göras till arr-  
angörens OF respektive till SOFT för SM och USM. Sådan anmälan ska  
vara OF eller SOFT tillhanda senast 7 dagar efter tävlingens avslutande.  
OF respektive SOFT ska efter utredning snarast meddela beslut i ärendet.  
 
8.2 Protest  
 
8.2.1 Protest mot tävlingslednings beslut får lämnas av den som berörs  
av beslutet eller av dennes förening. Protest mot beslut som berör lag vid  
lagtävling eller stafett får lämnas endast av berörd förening.  
Protest kan inte lämnas mot beslut som avser överträdelse enligt 8.1.4.  
Sådant beslut kan dock överklagas.  
 
8.2.2 Protest ska vara skriftlig samt undertecknad och lämnas till tävlings-  
juryn eller tävlingsledningen om jury inte utsetts. Protest ska lämnas  
snarast möjligt, dock senast två timmar efter tävlingens avslutande.  
För protest betalas ingen avgift.  
 
8.2.3 Protest handläggs av juryn eller tävlingsledningen som efter att ha  
utrett saken snarast, och om möjligt före prisutdelningen, ska meddela  
sitt beslut. I komplicerade fall får beslut meddelas de berörda senast  
två dagar efter tävlingen. 


