
  Võistluste nimetus

  Toimumiskoht (linn)

  Tänane kuupäev

  Matši number     Sessiooni №

  Kaalukategooria     Sugu (M/N)

  Avaldaja andmed

Allkiri

  Märkida raund (-id), mille punktiarvestusega ei ole avaldaja nõus 

  Ringikohtunik ei järginud IBA protseduurilisi reegleid; □

  Ringikohtunik luges ringis aset leidnud rikkumist lubatud tegevuseks; □

  Ringikohtunik luges ringis aset leidnud õiguspärast tegevust rikkumiseks. □

Allkirjaga nõustub avaldaja, et tema klubi on nõus maksma protesti esitamise tasu, v.a. juhul, kui komisjon 

otsustab tühistada algne otsus. Juhul, kui võistlustulemuse läbivaatamise komisjoni otsusega muudetakse 

matši tulemust, avaldajalt protesti esitamise tasu ei võeta.

  Täidetakse juhul, kui avaldaja süüdistab ringikohtunikku IBA reeglite väidetavas rikkumises

  Vastase klubi nimi

  Avaldaja e-posti aadress

  Millise IBA reeglite paragrahvi vastu eksiti (paragrahvi №)

  Millise raundis väidetav IBA reeglite rikkumine aset leidis

  Protesti sisu

  Avaldaja kontakttelefon

  Avaldaja klubi poksija ees-ja perekonnanimi

  Avaldaja klubi nimi

  Avaldaja ees-ja perekonnanimi

Andmed võistluste kohta

VÕISTLUSTULEMUSE VASTU PROTESTI ESITAMISE PLANK

Lisa 1 poksimatši võistlustulemuse vastu protesti esitamise korra juurde

Täitmiseks 60 minutit

  Protesti avalduse teise lehe täidab võistlustulemuse läbivaatamise komisjon*                       1/2

  Täidetakse juhul, kui avaldaja nõuab punktiarvestusega lõppenud poksimatši ülevaatamist

  Märkida tegevus, mis avaldaja arvates avaldas mõju matši tulemusele:

  Vastase ees- ja perekonnanimi

 Täidab peakohtunik*       :     

Planki väljaandmise kellaaeg (15 minuti jooksul vaidlusaluses matšis võitja välja kuulutamise hetkest) 



  Komisjoni esimehe täisnimi      Allkiri

  Avalduse saabumise kellaaeg      Kuupäev

  Komisjoni liige 1 (täisnimi)     Allkiri

  Komisjoni liige 2 (täisnimi)     Allkiri

  Komisjoni liige 3 (täisnimi)     Allkiri

□

□

□

  Komisjoni esimehe täisnimi    Allkiri

  Otsuse kellaaeg    Kuupäev

  2/2

  Komisjoni otsusest on teavitatud kohtunike elektroonse hindamissüsteemi operaatorit

  Täidab võistlustulemuse läbivaatamise komisjoni esimees 

  Check-list

  Komisjoni otsusest on teavutatud avaldajat

  Komisjoni otsusest on teavutatud vastastpoolt

  Komisjoni liikmete tähelepanekud

  Komisjoni otsus

Matši tulemus menetlemise järel

Täidetakse juhul, kui komisjon otsustab muuta matši algset tulemust*

  Täidetud avaldus peab olema tagastatud 60 minuti jooksul selle väljastamise kellaajast*

  Otsus

Jätta matši algne tulemus muutmata kujul  □    Muuta matši algne tulemus  □

Vaidlusaluse matši algne tulemus

  Täidab võistlustulemuse läbivaatamise komisjoni esimees 


