Juryens redegørelse for procedurefejl ved DIF DM i Skeet 22.-23.
august 2020 på KFK
Denne redegørelse er udarbejdet da der er opstået tvivl, hvorvidt der i forbindelse med medalje uddeling
under DM i Skeet 2020 er sket en procedurefejl.
Således, er den ved DM Skeet nedsatte jury bestående af Jan Hemmingsen, Claus Weits og Jens Møller
Andersen efterfølgende stævnets afslutning, trådt sammen og har i samarbejde med DM Skeet
stævneledelse, stævneleder Henry Pedersen samt arrangører af mesterskabet, Hans Berggreen, Niels
Kristensen og Tania Jensen, drøftet hændelsen ved et telefonmøde onsdag d. 26. august 2020. Formålet
med mødet var at drøfte uenigheden om vinderen af bronzemedaljen i seniorrækken.
Nedenfor følger vores redegørelse af hændelsen samt vores enstemmige afgørelse.

Hændelsen
DM blev skudt efter ISSF-reglementet, som oplyst i invitationen og annonceret på parolen førstedagen for
mesterskabet.
Efter indledende skydning var der pointlighed i juniorrække, oldboysrække og seniorrække. Stævneledelsen
afviklede, helt efter ISSF-reglerne (9.15.2), shoot-offs i alle rækker. Da det var de tre samme skytter, som i
seniorrækken også skulle skyde om rækkefølgen i DIF-finalen blev det besluttet, at shoot-off gjaldt både
medaljeplacering samt rækkefølgen i DIF-finalen. Shoot-off blev vundet af David Scheurer, som dermed jf.
reglerne vandt bronze i seniorrækken. Per Knudsen blev nr. 2 og Emil Petersen nr. 3.
Under præmieoverrækkelsen protesterede Per Knudsen, da David Scheurer blev tildelt bronze i
Seniorrækken. Per Knudsens protest lød på at countback reglen var gældende og, at han derfor var rette
vinder af bronzemedaljen. Stævneledelsen gjorde opmærksom på, at der var skudt shoot-off, men det
accepterede Per Knudsen ikke, da han ikke var informeret herom. Henry Pedersen udtalte, at det måtte
vente til efter præmieoverrækkelsen og, at juryen skulle samles, men Jesper Hansen mente, at Per Knudsen
havde ret. Da Jesper Hansen var mesterskabets mest erfarne skytte, blev rigtigheden ikke anfægtet af
Henry, som accepterede Pers protest og David blev frataget medaljen.

Afgørelse
Jury og stævneledelse har taget følgende punkter i ISSF-reglementer i betragtning:
9.1.2
All athletes, coaches, team leaders and officials must be familiar with the ISSF Rules and must ensure that
these Rules are enforced. It is the responsibility of each athlete to comply with the Rules.
9.15.2 Competitions Without Finals
9.15.2.1 Individual Ties
Ties in a non-Olympic event or category and in other competitions where there is
no Final will be decided as follows;
9.15.2.3 Ties for the First Three (3) Places
These must be decided by a shoot-off:
a) Starting positions will be decided by the interim Qualification ranking (highest ranking athlete to shoot
first);

b) When several athletes are tied for more than one (1) ranking place, e.g. two (2) tied for first place (places
1 and 2) and two (2) athletes tied for third place (places 3 and 4), they will all shoot-off on the same range to
determine the individual ranking; and
c) The tie for the lowest ranking position will be broken first, followed by the next higher ranking position until
all ties are broken. All tied athletes will be ranked according to the score from the shoot-off series.
DIF-mesterskab og forbundsmesterskab afvikles i samme skydning og der findes ikke lignende ISSFskydninger, hvorfor det ikke fremgår af ISSF-reglementet, hvorvidt der skulle have været afviklet to shootoffs i stedet for én. Vi finder det dog uhensigtsmæssigt at skyde to shoot-offs inden finalen – både af hensyn
til at skytterne kan drage fordel af flere skud eller modsat, at de skyder sig trætte inden finalen. Vi kunne
også have valgt at skyde endnu en shoot-off efter finalen, men der findes altså ingen regler desangående og
derfor må man gøre det, som findes mest korrekt i den givne situation – dog havde det været godt at
informere skytterne. Vi har rådført os med Kuno Danielsen, som ligeledes udtaler at vi ikke gjorde noget
forkert ift. afvikling af shoot-off, men informationen var mangelfuld.
Stævneleder burde i situationen have fastholdt beslutningen om, at juryen skulle samles og Per Knudsen
burde samtidig være blevet gjort opmærksom på, at han skulle betale 500 kr. for sin protest, hvis juryen
skulle behandle denne.
Ovenstående taget i betragtning er det en enstemmig jury og stævneledelse, der har besluttet, at David
Scheurer var/er den retmæssige vinder af bronzemedaljen i seniorrækken under DM i Skeet.
Medaljen, der fejlagtigt er udleveret til Per Knudsen skal således inddrages og udleveres til David Scheurer
ved en passende lejlighed.

København d. 1. september 2020
Jan Hemmingsen, Claus Weits og Jens Møller Andersen

