Klargörande gällande mästerskapstitel avseende Nordic Championship
Under tävlingen som genomfördes på Remmene skjutfält 22-24/7 2016 inkom en protest gällande
att Anders Bore fått en träff som han inte skulle haft. Efter att majoriteten av skyttarna, i det skjutlag som
Anders Bore tillhörde, hade utfrågats behandlades protesten baserat på att det skulle ha skett en
felskrivning i protokollet. Juryn beslutade att ändra protokollet vilket i sin tur innebar att Anders Bore och
Markus Larsson slutade på samma resultat och särskjutning skulle genomföras.
Efter att juryn tagit beslut om att ändra protokollet framkommer uppgifter om att det inte alls är frågan om
en felskrivning. Det visar sig att skyttarna i skjutlaget resonerat kring huruvida det varit bom eller träff
och tillsammans slutligen enats om BOM-TRÄFF, det är även detta resultat som noterats i protokollet.
Korrektheten i detta resonemang eller att man inte väljer att skjuta om dubblén för att låta skytten etablera
resultatet kan man självklart ha åsikter om. Faktum kvarstår dock att domarna, d.v.s. skjutlaget, har
fastställt ett resultat.
Det är såklart väldigt olyckligt att informationen om att skjutlaget var överens om ett resultat inte framförs
till juryn innan denna tar beslut om att ändra protokollet. Olyckligt är det också att man beslutar att dela
mästerskapstiteln, något som inte är förenligt med reglerna och med andra ord inte genomförbart.
En jury kan aldrig ändra på en träff till en bom eller tvärtom och eftersom man i skjutlaget hade enats om
ett resultat innebär det att skjutprotokollet gäller. Juryn har därför, via majoritetsbeslut, valt att dra tillbaka
det jurybeslut som togs på tävlingen.
Detta medför att mästerskapstiteln och så tillika guldmedaljen tillfaller Anders Bore på 183 träff och
Silver medaljen Markus Larsson på 182 träff.
Att situationen har uppstått tycker jag är oerhört tråkigt, det är väldigt beklagligt att inte korrekt
information kan framföras direkt. Jag hoppas att vi alla är eniga om att vi får ett bättre tävlingsklimat
om vi hjälps åt med tryck & döm. Detta för att undvika att situationer som denna uppstår och att korrekta
domslut kan tas omgående i skjutlagen.
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