Załącznik nr 3 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem
Polskiego Związku Squasha w sezonie 2018/2019

Procedura rozpatrywania protestów
§1 Przyjmowanie i rejestrowanie protestów
1.

Za protest uważa się zastrzeżenie w odniesieniu do działania, zdarzenia lub
zaniechania łamiącego obowiązujące przepisy i regulacje w squashu. Protest
musi odnieść się do konkretnych przepisów.

2. Rozpatrywane
będą
protesty
Regulaminów i Przepisów:

dotyczące

naruszenia

następujących

a. Przepisy gry singlowej w squasha.
b. Regulamin rozgrywek indywidualnych.
c. Regulamin rozgrywek drużynowych.
d. Regulamin turnieju.
3. Protesty mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej
poprzez wysłanie maila na adres biuro@polskisquash.pl.
4. Zarząd PZSQ prowadzi rejestr wniesionych protestów i udzielonych odpowiedzi,
a także publikuje je bez zbędnej zwłoki na stronie polskisquash.pl.
§2 Kwalifikowanie i rozpatrywanie protestów
1.

Rozpatrywaniem protestów zajmują się:
a. W odniesieniu do przepisów gry singlowej w squasha – Kolegium Sędziów.
b. W odniesieniu do regulaminów rozgrywek – Komisja Techniczna.
c. W odniesieniu do regulaminu turnieju i zdarzeń podczas turnieju rangi IMP
– Komitet Orzekający Mistrzostw. W odniesieniu do regulaminu turnieju
i zdarzeń podczas turnieju – Komitet Organizacyjny. W sytuacjach
uzasadnionych, składającemu protest przysługuje prawo odwołania od tak
podjętej decyzji do PZSQ.
d. Kwalifikowaniem i przekazaniem do rozpatrzenia pozostałych protestów
zajmuje się wyznaczony członek Zarządu PZSQ.

2. Protest, aby mógł być rozpatrzony, powinien zostać wniesiony na formularzu
będącym Załącznikiem nr 3a do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod
patronatem PZSQ.
3. W przypadku protestów odnoszących się do zdarzeń podczas turnieju:
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a. zawodnik ma prawo wniesienia zastrzeżenia (protestu) w odniesieniu do
meczu w ciągu 30 minut po jego zakończeniu. Protest taki powinien być
zgłoszony do Dyrektora Turnieju.
b. w odniesieniu do spraw organizacyjnych w ciągu 30 minut od momentu
wystąpienia powodu protestu.
4. W przypadku pozostałych protestów dotyczących konkretnego turnieju, protest
musi być wniesiony nie później, niż drugiego dnia roboczego od daty
zakończenia turnieju. Protesty wniesione po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
5. Jeśli protest dotyczy nieprawidłowości w wynikach opublikowanych w systemie
rankingowym musi być wniesiony w terminie 3 dni roboczych od publikacji
rankingu. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Jeśli z treści protestu nie można ustalić jego przedmiotu, członek Zarządu PZSQ
prosi wnoszącego o wyjaśnienie lub uzupełnienie jego treści, z pouczeniem, iż
nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie protestu bez rozpoznania.
7. Protesty niezakwalifikowane pozostają bez rozpoznania. Fakt ten jest
odnotowany w rejestrze protestów. O fakcie tym powiadamiany jest wnoszący
protest. Powiadomienie jest dostarczone pisemnie lub za pomocą poczty
elektronicznej i powinno zawierać uzasadnienie decyzji.
8. Decyzję w sprawie protestu powinno poprzedzać postępowanie wyjaśniające.
9. Protest dotyczący określonej osoby nie może być rozpatrywany przez tę osobę.
§3 Dokumentowanie protestów
1.

Rozpatrywany protest powinien zostać oznaczony w rejestrze protestów
w sposób unikalny i jednoznaczny. Wnoszący protest powinien być o tym
poinformowany.

2. Dokumentacja rozpatrzenia protestu powinna zawierać:
a. oryginał protestu,
b. notatkę informującą o wynikach postępowania wyjaśniającego i sposobie
rozpatrzenia protestu,
c. materiały pomocnicze zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego,
d. odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie
rozpatrzenia protestu,
e.

inne pisma jeśli sprawa tego wymaga.

3. Odpowiedź do wnoszącego o sposobie rozpatrzenia protestu powinna zawierać:
a. oznaczenie protestu, którego odpowiedź dotyczy,
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b. wskazania, w jaki sposób protest został rozpatrzony,
c. uzasadnienie, jeśli protest został załatwiony odmownie,
d. imiona i nazwiska osób rozpatrujących protest.
§4 Terminy rozpatrywania protestów
1.

Protesty związane z kwestiami na turniejach – niezwłocznie podczas turnieju.

2. Protesty dotyczące nieprawidłowości w zgłaszaniu turniejów, tworzeniu listy
startowej czy procedurach przed-turniejowych - niezwłocznie, nie później
jednak, niż 24h od wniesienia.
3. Protest dotyczący nieprawidłowości w wynikach opublikowanych w systemie
rankingowym rozpatrywany będzie w ciągu 3 dni od wniesienia.
4. Wszelkie inne protesty rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w ciągu 7 dni od wniesienia.

Strona 3 z 3

