S UOMEN B RIDGELIITTO – F INLANDS B RIDGEFÖRBUND RY

LIITE 9

Muutoksenhaun käsittely
Muutoksenhakuvaatimukset kilpailunjohtajan ratkaisusta on saatettava muutoksenhakukomitean kuultavaksi. Muutoksenhakukomitea kokoontuu mahdollisimman pian,
ottaen kuitenkin huomioon kilpailumuodon asettamat erityisvaatimukset. Niitä kilpailunjohtajan päätösvallassa olevia päätöksiä, joihin ei BL91§:n mukaan voi hakea muutosta, ei muutoksenhakukomitea kuitenkaan käsittele.
Muutoksenhakukomitea
Kilpailulle tulisi nimetä vähintään kolmihenkinen muutoksenhakukomitea ennen kilpailun alkua (BL§93A ei tätä kuitenkaan vaadi). Siihen on nimettävä kokeneimmat ja
lakia tuntevimmat pelaajat tai koko kilpailun ajan paikalla olevat katsojat.
Muutoksenhakukomitealla on oikeus tutkia mitä tahansa aihetta, joka johtuu vuoden
2007 Kilpailubridgen laista tai kilpailumääräyksistä.
Oikeus muutoksenhakuun
Kilpailumääräykset ja Bridgelain §92 määrittelevät pelaajan oikeuden muutoksenhakuun.
Oikeus muutoksenhakuun kilpailunjohtajan päätöksestä päättyy 30 minuutin kuluessa siitä, kun istunnon viralliset tulokset on asetettu näkyviin tarkastettaviksi. Suomen
Bridgeliiton lakitoimikunnan päätöksen 14.9.2007 mukaan Bridgemate-laitteilla laskettavan kilpailun muutoksenhakuaika on kymmenen (10) minuuttia. Suomen Bridgeliiton lakitoimikunnan päätöksen 16.11.2006 mukaan Barometrikilpailun muutoksenhakuaika on viisi (5) minuuttia.
Mistä muutosta voi hakea
Muutoksenhakua voi pyytää kahdesta eri syystä. Se voi olla
1. muutoksenhaku kilpailunjohtajan antamasta ratkaisusta tai jostakin sen seurauksesta.
2. pyyntö muuttaa kilpailunjohtajan antamaa korjattua pistetulosta.
Ensimmäisessä tapauksessa muutoksenhakukomitea usein haluaa kuulla asianosaisia
heidän näkemyksistään. Jälkimmäisen kaltaiset tapaukset käsitellään usein kirjattujen
faktojen perusteella osapuolia kuulematta.
Muutoksenhaun käsittely
Saatuaan joukkueen kapteenin, parin/parien ja/tai pelaajan tarvittavalta osin huolellisesti täytetyn muutoksenhakulomakkeen kilpailunjohtajan on täydennettävä se omalta osaltaan ja toimitettava mahdollisimman pian muutoksenhakukomitean puheenjohtajalle. Puheenjohtaja järjestää käsittelyä varten sopivan paikan ja ajankohdan. Paikan
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valittuaan hän tarvittaessa ohjeistaa kilpailunjohtajan ohjaamaan kiistan osapuolet paikalle.
1. Muutoksenhaun käsittelyn tulee sisältää ainakin seuraavat vaiheet:
(a) Kiistan syiden ja todisteiden kuuleminen
(b) Muutoksenhakukomitean keskustelu asiasta
(c) Muutoksenhakukomitean ilmoitus ratkaisustaan
2. Muutoksenhakukomitean puheenjohtaja voi oman päätösvaltansa puitteissa vaatia käsittelyyn kuultaviksi tarpeelliseksi katsomansa tahot. Käsittelyssä yleensä
olisi syytä olla läsnä syiden ja todisteiden kuulemisen aikana ainakin seuraavien:
a) Muutosta hakeva pari
b) Muutoksen haun tekijän vastustaja
c) Joukkuekilpailussa joukkueiden kapteenit
d) Tulkki, (tai muu henkilö, joka ko. tilanteessa hallitsee vierasta kieltä) jos
tilanne niin vaatii.
e) Kilpailunjohtaja tai kilpailunjohtajat, jos useampia
f) Kuka tahansa muu henkilö, jota puheenjohtaja pitää sopivana avustamaan
muutoksenhakutoimikuntaa tekemään päätöksensä
g) Muutoksenhakukomitean jäsenet
h) Muutoksenhakukomitean sihteeri
3. Kun muutoksenhaun käsittely on alkanut, ei muutoksenhakukomiteaan voi enää
ottaa lisää jäseniä, eivätkä paikalta aiemmin poissa olleet saa osallistua enää käsittelyyn.
4. Muutoksenhakukomitean puheenjohtaja johtaa asian käsittelyä. Prosessin tulee
noudattaa seuraavaa järjestystä:
a) Muutoksenhakulomakkeen kopioiden toimittaminen asianosaisille.
b) Muutoksenhakijan ja heidän vastustajansa tunnistaminen sekä puheenjohtajan lyhyt johdanto käsiteltävästä asiasta.
c) Niiden tosiasioiden esittäminen, joiden nojalla kilpailunjohtaja on tehnyt oman
ratkaisunsa ja josta nyt muutosta haetaan.
d) Muutoksenhakukomitean kysymykset kilpailunjohtajalle.
e) Mahdollisuus pelaajille ilmoittaa hyväksyntänsä tai erimielisyytensä kilpailunjohtajan esittämiin tosiasioihin.
f) Puheenjohtajan kutsumien todistajien lausunnon kuuleminen. Tämän jälkeen
d- ja e-kohdat toistetaan.
g) Muutoksenhakijan puheenvuoro.
h) Muutoksenhakukomitean kysymykset muutoksenhakijalle.
i) Muutoksenhakijan vastustajan puheenvuoro
j) Muutoksenhakukomitean kysymykset vastustajalle.
k) Muut mahdolliset kysymykset ja kommentit.
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l) Tässä vaiheessa muutoksenhakukomiteaan kuulumattomien on poistuttava
paikalta. Puheenjohtaja voi kuitenkin pyytää kilpailunjohtajaa jäämään paikalle.
m) Muutoksenhakukomitea ilmoittaa päätöksensä sekä lyhyen perustelun osapuolille sekä kilpailunjohtajalle ja tekee päätöksen muutoksenhakumaksun
palauttamisesta.
5. Tämä ohjeistus on kirjattu helpottamaan muutoksenhakutoimikunnan toimimaan
reilusti ja oikeudenmukaisesti kaikkia osapuolia kohtaan.
6. Jos muutoksenhakukomitealle toimitetaan käsittelyyn tapaus, joka ei käsittele
kilpailunjohtajan tekemää ratkaisua, on puheenjohtajalla oikeus soveltaa näitä
määräyksiä parhaaksi katsomallaan tavalla.
7. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen ei tee komitean päätöksestä mitätöntä. Kuitenkin, jos tällaisessa käsittelyssä komitean puheenjohtajan mielestä toisen osapuolen oikeuksia on loukattu, on komitean käsiteltävä asia uudelleen.
Uuden käsittelyn päätös korvaa aiemman päätöksen.
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