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Protestformulär 
B. 10.3 Protest kan göras mot medtävlares uppträdande, andra parter inblandade i 

regelbrott, felaktigheter i tävlingens organisation och beslut av domare. Protest får endast 

inlämnas av deltagare, lagledare eller representant för deltagande förening. 

 

Protest skall vara skriftlig och undertecknad av den protesterande och bör åtföljas av 

tillgängligt bevismaterial. Protest mot bestämmelser och arrangemang mm skall inlämnas 

snarast när förment missförhållande uppdagats och senast en timme före start.  

 

Protest avseende förhållanden under tävlingens gång skall lämnas till tävlingsjuryn inom 

15 minuter 
- efter det berörd tävlingsdeltagare kommit i mål eller 
lämnat banan, 

- eller efter det att diskvalifikation kungjorts på officiell 
anslagstavla. 
 

Protest rörande en tävlandes utrustning, som strider mot reglerna, skall vara inlämnad 

inom 15 minuter efter målgång. Tillsammans med protesten deponeras 500 SEK (behålls 

av arrangörsföreningen, men återlämnas om protesten resp. överklagande blir godkänd). 

Swish nr 123 514 74 26/Svenska Triathlonförbundet. Ange protest + namn på tävlingen. 

 

Vid mottagandet av en protest skall juryn sammanträda snarast och därvid muntligt höra 

inblandade parter. Jurymedlem med jäv, t ex samma förening eller släktskap som berörda 

parter, deltar ej i förhandlingarna och kan därav bytas ut. 
 

Typ av protest (kryssa för i lämplig ruta) 

 Protest rörande tävlingsbanan   

  

Protest rörande rätt att deltaga  

  

Protest rörande tävlingsutrustning  

  

Protest rörande annan tävlingsdeltagare eller 
domare/funktionär eller domslut 

 

  

Protest rörande tävlingsresultat/tidtagning  

 
Tävling, ort, datum: ___________________________________________________ 
 
Namn, mobilnr, mail: __________________________________________________ 
 
Startnr, förening: _____________________________________________________ 
 
Beskrivning/klockslag: (skriv på baksidan om pappret inte räcker till)   
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Namn, mobilnr till vittnen:  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Namnteckning protesterande: ___________________________________________ 

 

 
TÄVLINGSJURYNS DEL  
Juryn sammankallar inblandade, vittnen m.fl. och hör dom om ärendet varefter de fattar beslut. 
Majoritetsbeslut. Jury beslut meddelas muntligen, därefter skriftligen innan officiellt resultat fastställs. 
Kopia på jurybeslut mailas omgående till Svenska Triathlonförbundet info@svensktriathlon.org 
 
Namn, mobilnr, mail på vilka som ingår i tävlingsjuryn (3 st):  
1.__________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________ 
 
500 SEK deponerad: __________________________________________________ 
 
Juryns utslag: (skriv på baksidan om pappret inte räcker till)    
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

 
Namnteckning juryordförande: ___________________________________________ 

mailto:info@svensktriathlon.org

