Protest tegen een beslissing van de wedstrijdleider
Een globale beschrijving van de procedure

Tegen beslissingen van een wedstrijdleider kan volgens de spelregels protest worden
ingediend. De BridgeBond heeft dit voor belangrijke wedstrijden volgens een vast patroon
georganiseerd. Deze tekst is geschreven om te weten wat je dan moet verwachten (aan deze
uitleg kunnen geen rechten ontleend worden, de reglementen zijn bindend).
Alle wedstrijden van de BridgeBond worden geleid door een zgn. bondsarbiter die gehouden
is de zgn. Code of Practice te volgen. Daarin is onder meer beschreven dat de wedstrijdleider
voor hij een beslissing neemt een spelersraadpleging doet. Omdat daarmee het oordeel van
spelers al bekend is, wordt dat gedeelte van de beslissing van de wedstrijdleider bij een
protest niet nogmaals behandeld; de PK beoordeelt dus in principe uitsluitend of de
procedure correct gevolgd is.
Als je het niet eens bent met de beslissing van de wedstrijdleider dan dien je bij de
wedstrijdleider een protest in (dat kan tot een half uur na de wedstrijd). Deze noteert het
protest op een protestfomulier, waarbij de situatie wordt beschreven en ook je mening en die
van de tegenstander (voor zover die nog aanwezig zijn). Aan partijen en wedstrijdleider wordt
gevraagd dit formulier ter plekke te ondertekenen. Dit formulier legt het geschil vast.
Partijen hebben recht op een kopie van dit formulier. De PK beslist op basis van dit
formulier. Als het formulier niet compleet kon worden ingevuld (bijvoorbeeld omdat de
tegenstander voor het verstrijken van de protesttijd is vertrokken) dan wordt invullen door de
afwezige partij en ondertekening later per e-mail geregeld.
Protesten worden behandeld door de Protestcommissie (PK). De PK bestaat uit één persoon
die zich kan laten vervangen door een van de plaatsvervangers. De PK is bij nationale
wedstrijden vrijwel altijd ter plaatse aanwezig. Protesten kunnen dan onmiddellijk worden
behandeld zodat de medaille- en prijsuitreiking direct na de wedstrijd kunnen doorgaan. Bij
wedstrijden die niet landelijk worden gespeeld, zoals bijvoorbeeld de Tweede Divisie
viertallen en paren, wordt het protest achteraf behandeld.
De uitslag wordt mondeling of schriftelijk gegeven en hiertegen staat beperkt beroep open
bij de Commissie van Beroep.
NB

Protesten van club- en districtswedstrijden kunnen worden behandeld door een door
de club of het district in te stellen protestcomité (PC). Tegen een beslissing van een PC
is geen hoger beroep bij de PK mogelijk.

Meer informatie:
Protestreglement (www.bridge.nl/documenten/Protestreglement2009.pdf)
Protestformulier (www.bridge.nl/groepen/Wedstrijdzaken/PDF-files/Protestformulier.pdf)
Code of Practice (www.bridge.nl/documenten/Code_of_Practice_2009.pdf)
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