Het protest
Idealiter verloopt een wedstrijd vlekkeloos en kom je moe maar voldaan over
de finish. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Soms komt het
pechduiveltje langs, of draai je zelf niet lekker. En soms word je onderweg
gehinderd door een tegenstander, ben je getuige van iemand die (ten nadele
van jou) door valsspelen voordeel haalt, of word je door een official bestraft
voor een overtreding.
Wat kun je dan doen? Hiervoor bestaat de mogelijkheid om na je finish een
protesti in te dienen. Dit betekent overigens wel dat je dus ook éérst
gefinished moet zijn. Je hebt dus altijd het recht om de wedstrijd uit te lopen,
zelfs als je te horen hebt gekregen dat je gediskwalificeerd bent. Uitvallers en
uitstappers kunnen geen protest meer indienen, want de uitkomst van dat
protest verandert de uitslag immers niet meer. Want waar zou je dan in de
uitslag moeten staan?
Er zijn twee mogelijkheden om protest aan te tekenen: het protest ter plaatse
en het protest na afloop.

1. Protest ter plaatse

Een protest ter plaatse dien je in als je bezwaar wil maken tegen bijvoorbeeld
het gedrag van een andere deelnemer, of tegen het gedrag van een official.
Of wanneer je in beroep wil tegen een beslissing van een official waar je al
voorafgaand aan de finish (of kort daarna) weet van hebt. Bijvoorbeeld omdat
je een rode kaart hebt gekregen, of omdat je na de finish je startnummer op
het straffen-publicatieformulier hebt zien staan.
Eenmaal over de finish moet je dan meteen mondeling bij de NTBwedstrijdleider aangeven dat je protest wil indienen. ‘Meteen’ is in dit geval
binnen 5 minuten bij de elite, junioren en neosenioren, en binnen 15
minuten bij age-groupers. Je krijgt dan een protestformulier dat je moet
invullen. Dit moet je vervolgens samen met 25 euro aan protestgeld (50 euro
bij internationale wedstrijden), bij de wedstrijdleider weer inleveren. Voor
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dat inleveren heb je dan vervolgens nog circa 15 minuten (bij de elite)
respectievelijk 30 minuten de tijd. Bottom line: wees snel en to-the-point.
Het ingediende protest wordt dan overgedragen aan de NTB-gedelegeerde
die samen met een vertegenwoordiger van de organisatie en een
onafhankelijke derde persoon de protestjury vormt. Deze protestjury zal jou
vervolgens in een direct te organiseren zitting horen, evenals eventuele door
jou aangedragen getuigen en indien nodig de aangeklaagde atleet of de
official tegen wiens beslissing het protest is gericht. De beraadslagingen van
de protestjury zijn besloten; de protestjury bepaalt daarbij zelf wie daar
verder wel en niet bij aanwezig mag zijn.
Nadat de protestjury iedereen gehoord heeft die men wil horen, en
eventueel aanvullend bewijsmateriaal heeft verzameld (bijvoorbeeld
videobeelden of foto's) neemt de protestjury een beslissing. Deze beslissing
wordt mondeling medegedeeld aan degene die het protest heeft ingediend,
en waar nodig aan andere betrokkenen. Vervolgens wordt de beslissing
verwerkt in de uitslag. Dus of je wordt alsnog terug opgenomen in de uitslag
op de plaats waar je gefinished was, of een andere deelnemer wordt alsnog
gediskwalificeerd, of beide.
Als het protest wordt gehonoreerd, krijgt je het ingelegde protestgeld terug.
Verlies je het protest, dan ben je ook het geld kwijt.
Met de mondelinge beslissing van de protestjury is dan op de wedstrijddag
zelf de zaak verder afgedaan. Er volgt dus geen schriftelijk verslag van het
behandelde protest aan de indiener en eventuele aangeklaagden. Wel maakt
de NTB-gedelegeerde als hoofd van de protestjury een verslag van het protest
en dient dit in bij de NTB.
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2. Protest na afloop

In sommige gevallen kan een deelnemer bij zijn of haar finish nog niet weten
dat hij of zij gediskwalificeerd is. Bijvoorbeeld omdat je niet hebt gekeken op
het notificatiebord bij de strafbox-lopen en daardoor een tijdstraf gemist hebt
(als gevolg waarvan je gediskwalificeerd wordt zodra na je finish wordt
vastgesteld dat je de tijdstraf niet hebt uitgezeten). Of wanneer op basis van
de timing-data duidelijk is dat je één of meerdere ronden niet of niet volledig
hebt afgelegd. In dit soort gevallen zie je pas bij het publiceren van de
voorlopige uitslagen dat je gediskwalificeerd bent, en dat is vaak al te laat om
nog ter plaatse in protest te gaan.
Hiervoor is de protestprocedure na afloop. In dit soort gevallen kun je nog tot
maximaal 5 dagen na de race protest aantekenen. Maar dan ook alléén in dit
soort gevallen; op het moment dat je bijvoorbeeld een rode kaart getoond
hebt gekregen, of wanneer je straf al op het publicatieformulier vermeld
stond voordat je gefinished bent, dan is een beroep langs deze weg niet meer
mogelijk, het beroep is dan niet meer ontvankelijk. Je had dan ter plaatse
beroep moeten aantekenen.
In het geval van een beroep na afloop, kun je een protestformulier opvragen
bij het NTB-bureau en deze binnen die termijn van 5 dagen indienen, onder
gelijktijdige betaling van 50 euro protestgeld. Het NTB-beroepspanel zal dan
je protest gaan behandelen en zal je ook daarbij (net als bij een protest ter
plaatse) in de gelegenheid stellen om je protest mondeling toe te lichten. Let
wel: hierbij wordt dus wel de nodige flexibiliteit in je agenda verwacht en
word je geacht om te kiezen binnen de datumopties die het NTB-bureau je
geeft, aangezien de leden van het beroepspanel (immers ook vrijwilligers)
ook tijd moeten vrijmaken om je zaak te behandelen en het beroep in de
regel in maximaal één zitting wordt afgehandeld.
Het beroepspanel werkt redelijk hetzelfde als de protestjury ter plaatse. Je
wordt gehoord (eventueel samen met getuigen), degene tegen wie je in
beroep gaat wordt gehoord (eventueel ook met getuigen) en vervolgens kan
het beroepspanel zelf ook nog onderzoek uitvoeren. Daarna neemt het
beroepspanel een besluit over je ingediende protest. En net als bij het protest
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ter plaatse krijg je je protestgeld terug als je in het gelijk wordt gesteld.
Alle details met betrekking tot de protestjury en het aantekenen van bezwaar
of beroep zijn terug te vinden in hoofdstukken 11, 12 en 13 van het ITU- en
NTB-wedstrijdreglement.
Disclaimer
Dit artikel is gebaseerd op het NTB Wedstrijdreglement versie 2018. Indien
inmiddels een latere versie van het Wedstrijdreglement is verschenen, kan
informatie uit dit artikel inmiddels niet meer geheel up-to-date zijn. Geef in
dat geval op officials@triathlonbond.nl dat dit artikel wellicht herziening
nodig heeft.

i

In het Wedstrijdreglement spreken we niet van ‘protest’ maar van een ‘bezwaar’
(tegen bv. het gedrag van een deelnemer of een official), of een ‘beroep’ (tegen
beslissingen van een official).
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