Hej Alle,
I forbindelse med afgørelsen til Thy race, har vi som dommere og jury gennemsnakket problematikken
omkring kano etapen. Vi har vendt og drejet alle sten, indsamlet data fra forskellige hold med henblik på at
finde den rigtige løsning.
Kanoetapen.
Den beslutning vi som jury har truffet er, at løbslederens beslutning ikke skal ændres. Løbsledelsen traf en
fornuftig beslutning ud fra den viden de havde at tage beslutningen ud fra på det aktuelle tidspunkt.
Løbsledelsen fik løbet til at glide og blive afviklet. Vi vil derfor ikke ændre den nuværende stilling i forhold til
kano etapen, eller resultat listen.
Hvis vi skal sammenligne lidt med andre sportsgrene, kan vi tage fodbold som et godt udgangspunkt. Nogen
gange dømmer en dommer et frispark, et straffespark. Det han dømmer er det der gælder, også selvom man
bagefter på langsom gengivelse kan se han tog fejl. Men det var dommerens beslutning, og derfor den
rigtige beslutning i situationen. Så må det andet hold trække på skulderene og komme videre. Det kan være
surt, men sådan er det.
Ang. tidstagning i mål Team FAGI.
Da FAGI kom i mål. blev de noteret for et minut mere,end den tid de kom i mål. De skal derfor have godt
skrevet det ene minut, hvilket betyder at de rykker op på en samlet 2 plads, og Free Feet Racers rykker ned
på en samlet 3 plads.
For alle forståelse skete der følgende i mål området. Team Fagi kom ind og tidstageren i mål bad FAGI selv
nedskrive deres egen tid. Det gør FAGI og giver sedlen til tidstageren. Tidstageren opdager efterfølgende, at
et andet hold er kommet i mål førend FAGI, og han tildeler derfor dem FAGI´s tid, og registerer FAGI et
minut senere end de kom ind. Dette er der nu rettet op på
Ønskes yderligere uddybning eller forklaring ring endelige til en af nedenstående fra Jury'en. Vi har tænkt
meget over situationen og drøfter den gerne hvis du/I stadig har en træls følelse i maven.
Derudover har i selvfølgelig mulighed at indklage DARU.
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