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Innledende kommentarer
Appellutvalget har i forbindelse med denne saken mottatt en henvendelse fra appellanten som
krever en muntlig forhandling. Appellutvalget fant det derfor riktig å innkalle to av juryens
representanter til behandlingen slik at juryen kunne fremlegge juryens syn på saken og
saksbehandlingen i den forbindelse.
Appellanten hadde fra sin side ikke innkalt noen vitner.

Prosessuelle spørsmål.
Det har kommet inn en appell fra NN etter Norges cup 1. runde i enduro på Rudskogen 21. januar
2007. Etter løpet ble NN diskvalifisert av juryen etter at det var innlevert en protest av NN på at
NN hadde byttet sykkel under løpet. Juryen kom til at protesten skulle gis medhold og NN ble
derfor diskvalifisert fra sin 6. plass og ble stående uten resultat. NN appellerte på denne
avgjørelsen og den skriftlige appellen og appellgebyr er innkommet rettidig. Appellutvalget fant
appellen korrekt i henhold til straffereglementets §§ 3.2 og 3.3.
Da forfall fra flere i appellkomiteen forelå så vidt sent pga av ekstraordinært arbeid og man ikke
hadde fått forfall fra NN, var det umulig å få innkalt begge varamedlemmene tidsnok til den
muntlige forhandlingen. Appellutvalgets leder forespurte derfor appellanten om denne ville
akseptere at forhandlingen ble holdt med kun to av fem medlemmer tilstede og ett varamedlem
som deltok via telefon. Dette godtok appellanten og underskrev en skriftlig erklæring på dette.
Saken ble derfor tatt opp til behandling.
Appellutvalgets deltagende medlemmer har ingen forbindelse til appellanten eller andre involverte i
saken som skulle gjøre dem inhabile til å behandle saken.
Appellutvalgets kompetanse er begrenset til den kompetanse organet har hvis avgjørelse det
appelleres på. I dette tilfelle juryen ved Enduro N-Cup 1. runde 2007. Appellutvalget kan for øvrig
prøve alle sider ved hele saken.
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Sakens realiteter.
På bakgrunn av de forklaringer som ble avgitt og de foreliggende dokumenter finner Appellutvalget
å legge følgende fakta til grunn for sin avgjørelse, noe både appellanten og de innkalte
jurymedlemmer også var enige om.
Under avvviklingen av N-cuprunden i Enduro ble det pga overvann og vanskelige føreforhold
bestemt å flytte løpet fra Rakkestad til Rudskogen. Dette medførte en del ekstraarbeid for
arrangøren og det ble også nødvendig å bytte enkelte funksjonærer, herunder den tekniske
kontrollanten. Som en følge av flyttingen bestemte den tekniske kontrollanten at det ikke skulle
utføres en full kontroll av alle konkurransekjøretøy på grunn av tidsbrist, men tas utvalgte
stikkprøver. Stikkprøver ble gjort på 27 konkurransesykler. Dette utgjorde bare en liten del av det
totale antall konkurransesykler som totalt utgjorde 95 sykler. NN fikk ingen av sine to sykler
kontrollert.
Før start, men på startplaten får NN tekniske problemer med den sykkel han har med seg frem.
Før starteren begynner startprosedyren trekker NN seg bort fra startplaten med sykkelen og går til
sin depotplass for å ordne sykkelen. Sykkel nr 2 var heller ikke startklar. Starten går da uten NN.
Men arrangøren blir nødt til å flagge av heatet fordi det er gjort en merkefeil på løypen. Ny start
blir da gjort ca en halv time etterpå. NN var på det tidspunktet fortsatt ikke ferdig med å reparere
og først 6-7 minutter etter omstarten får han sykkelen ferdig og kjører da over startplaten og
fullfører deretter heatet. Han ender på en 6. plass. Under dette heatet hadde NN problemer med å
få festet startnr på sykkelen og kjørte hele heatet uten startnr, men med transponder slik at
korrekt antall runder og tid ble registrert. Juryleder bekreftet at hun hadde sett at NN hadde
trukket seg bort fra startplaten før startprosedyren tok til og at han ikke var på plass ved
omstarten. Juryleder hadde observert at en sykkel begynte å kjøre over startplaten 6-7 minutter
etter restarten, men siden den ikke hadde startnr, kjente vedkommende ikke igjen NN.
Etter målgang protesterer NN på at NN var blitt plassert på resultatlisten fordi NN ikke hadde hatt
konkurransekjøretøyet gjennom teknisk kontroll. Han hadde videre fått stopp på sykkelen og ikke
vært på plass ved verken den første eller andre start av heatet. Han hadde således foretatt et
ulovlig kjøretøybytte.

Appellutvalgets vurderinger.
Etter spesialreglementet for spesialenduro § 10-23 ”Skifte av deler”, kan en under løpet bytte alt
av deler på en endurosykkel i spesialenduro unntatt ramme og motor.
Appellutvalget finner det klart at denne regelen ikke hindrer en utøver å bytte sykkel FØR løpet.
I dette tilfellet hadde NN trukket seg av startplaten før startprosedyren var innledet. Således finner
appellutvalget at dette må forstås som at løpet ikke er i gang.
Den bestemmelse som NN tydeligvis viser til i sin protest kan altså ikke komme til anvendelse.
Når det så gjelder det faktum at sykkelen ikke var gjennom en teknisk kontroll kan ikke NN bære
ansvaret for dette da arrangøren valgte å foreta kontrollen gjennom stikkprøver. Til dette skal det
tillegges at det ikke er hevdet fra noen parter at denne sykkelen ikke var i henhold til de tekniske
regler. Men det ble ikke utført noen etterkontroll av noen kjøretøy. Således er dette heller ikke noe
grunnlag for å anklage NN.
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På bakgrunn av det faktum som Appellutvalget finner å legge til grunn, er det ingen regler som
forbyr en utøver å bytte sykkel før løpet. Hadde dette vært et ordinært etappe-enduroløp, skulle i
så fall alle konkurransesykler ha stått i Parc Ferme. Da ville aldri denne hendelsen ha oppstått.
Appellutvalget finner derfor å gi appellanten medhold og NN får dermed beholde sin 6. plass fra 1.
runde i Norgescupen i Enduro.

Appellutvalgets avgjørelse:
Appellutvalget gir NN medhold i sin appell over juryens avgjørelse. Han skal dermed plasseres på
6.plass på resultatlisten fra 1. runde i Norgescupen i enduro 2007. NN får refundert appellgebyret
på kr. 2000.-.
Avgjørelsen er enstemmig. Avgjørelsen er endelig.

Drammen 12. februar 2007.
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