APPENDIX XI
PROSEDYRER FOR GJENNOMGANG OG HØRING AV TENNISSPILLETS
REGLER
1.
1.1

INNLEDNING
Disse regler er godkjent av "the Board of Directors of the International Tennis
Federation ("Board of Directors") den 17 Mai 1998.

1.2

The Board of Directors kan fra tid til annen legge til, forbedre eller endre disse regler.

2.
2.1

HENSIKTER
ITF overvåker Tennisspillets regler og er forpliktet til:
a.
Bevare spillets tradisjonelle karakter og integritet.
b.
Aktivt bevare de tradisjonelle ferdigheter som behøves for å spille tennis.
c.
Oppmuntre til forbedringer som vil opprettholde spillets utfordrende karakter.
d.
Sikre rettferdig konkurranse.

2.2

Sikre rettferdig, konsekvent og hurtig gjennomgang og høring i forbindelse med
reglene. Prosedyrene skissert nedenfor skal gjelde.

3.
3.1

REKKEVIDDE
Disse prosedyrer skal gjelde for bestemmelser om:
a.
Regel 1
Banen
b.
Regel 3
Ballen
c.
Regel 4
Racketen
d.
Appendix 1 og 2 for Tennisspillets Regler
e.
Enhver annen av Tennisspillets Regler som ITF bestemmer.

4.
4.1

STRUKTUR
Et "Ruling Board" (heretter Regel Komite) skal ta avgjørelser under slike prosedyrer.

4.2

Slike avgjørelser skal være endelige bortsett fra at de kan appelleres til en "Appell
Tribunal" i henhold til disse prosedyrer.

5.
5.1

SØKNAD
Avgjørelser skal tas:
a.
Etter vedtak av "the Board of Directors"; eller
b.
Ved mottak av søknad i henhold til prosedyrer lagt ned nedenfor.

6.
6.1

OPPNEVNELSE OG SAMMENSETNING AV REGEL KOMITE.
Regel Komite skal oppnevnes av presidenten i ITF ("President") eller hans oppnevnte
representant og skal bestå av et antall som presidenten eller hans representant har
bestemt.
Dersom mere enn en person er oppnevnt til Regel Komiteen, skal komiteen nominere
en av dem til å sitte som leder.

6.2

6.3

Lederen skal regulere prosedyrene før og under gjennomgang og/eller høring i Regel
Komiteen.

7.
7.1

REGLER FORESLÅTT AV REGEL KOMITEEN.
Detaljer av enhver avgjørelse forslått av Board of Directors må fremlegges for enhver
person, spiller utstyrsfabrikant eller nasjonalt forbund eller medlem av sådant som har
interesse av avgjørelsen.

7.2

Enhver person som har fått slik informasjon skal få rimelig tid til å kommentere,
protestere eller be om ytterligere informasjon fra presidenten eller hans representant i
forbindelse med den foreslåtte avgjørelse.

8.
8.1

SØKNAD OM AVGJØRELSE.
En søknad om avgjørelse kan gjøres av enhver part med relevant interesse i
avgjørelsen. Dette inkludert enhver spiller, utstyrsfabrikant eller nasjonalt forbund
eller medlem av slikt.

8.2

Enhver søknad om avgjørelse må gis skriftlig til presidenten.

8.3

For å være gyldig må slik søknad inneholde følgende minimum av informasjon:
a.
Fult navn og adresse til søkeren.
b.
Dato for søknaden
c.
Full informasjon om søkerens interesse i spørsmålet det søkes om en
avgjørelse i.
d.
All relevant dokumentasjon som søkeren har til hensikt å anvende i høringen.
e.
Hvis søkeren mener det er nødvendig med ekspertuttalelse skal han inkludere
en anmodning om at slik ekspertuttalelse skal høres. En slik anmodning må
inneholde navn på foreslått ekspert og vedkommendes relevante ekspertise.
f.
Dersom det søkes om avgjørelse angående racket eller annet utstyr, prototyp
eller nøyaktig kopi av utstyret det gjelder må følge søknaden.
g.
Hvis søkeren mener det forefinnes spesielle og uvanlige omstendigheter som
gjør det nødvendig med en avgjørelse innen en bestemt tid eller dato, skal han
gi beskrivelse av og forklaring om disse spesielle og uvanlige omstendigheter.

8.4

Dersom en søknad om avgjørelse ikke inneholder informasjonen og/eller utstyret som
er spesifisert i paragraf 8.3 (a)-(g) ovenfor skal søkeren gjøres oppmerksom på dette
av presidenten eller hans stedfortreder og gis rimelig tid til å rette opp forholdet. Hvis
søkeren ikke gjør dette innen tidsfristen, skal søknaden avvises.

9.
9.1

SAMENTREDE AV REGEL KOMITEEN.
Ved mottak av korrekt søknad eller på initiativ av Board of Directors, kan presidenten
eller hans stedfortreder kalle sammen komiteen for å behandle saken.

9.2

Komiteen behøver ikke komme sammen for å behandle en sak dersom lederen av
komiteen mener saken kan avgjøres på en rettferdig måte uten høring.

10
10.1

PROSEDYRE FOR REGEL KOMITEEN.
Lederen av komiteen skal avgjøre riktig form, prosedyre og dato for gjennomgang
og/eller høring.

10.2

Lederen skal gi skriftlig beskjed om avgjørelser i henhold til 10.1 til enhver søker, eller
person eller forbund som har uttrykt interesse i den foreslåtte sak.

10.3

Lederen skal bestemme i alle spørsmål med hensyn til bevis og skal ikke være
avgrenset av juridiske regler med hensyn til prosedyre og fremleggelse av bevis
forutsatt at gjennomgang og/eller høring blir foretatt på en rettferdig måte med rimelig
mulighet for de angjeldende parter til å presentere sin sak.

10.4

I henhold til disse prosedyrer, enhver gjennomgang og/elle høring:
a.
Skal holdes for lukkede dører.
b.
Kan avbrytes og/eller utsettes av komiteen.

10.5

Lederen skal ha valget å kunne kalle inn eksperter fra tid til annen for å sitte i
komiteen under behandling av saker der de har spesiell kunnskap eller erfaring som
tilsier at kan behandle de spesielle sakene som er på agendaen.

10.6

Avgjørelser i komiteen gjøres ved simpelt flertall. Ingen av medlemmene kan avstå
fra å stemme.

10.7

Lederen skal ha full rettighet til å søke den økonomiske kompensasjon, som han
finner rimelig, fra søkeren (og/eller andre personer eller organisasjoner som har
kommentert, protestert eller søkt informasjon ved gjennomgang og/eller høring) for
kostnader angående søknaden og/eller rimelige utgifter for komiteen ved å holde
tester eller innhente rapporter angående utstyr under utredning.

11
11.1

INFORMASJON
Når komiteen har gjort en avgjørelse skal den informere skriftlig så snart som praktisk
mulig søkeren eller enhver person eller forbund som har uttrykt interesse for forslaget.

11.2

Slik informasjon skal inneholde et sammendrag av argumentasjonen bak komiteens
avgjørelse.

11.3

Når søkeren er informert eller ved en dato bestemt av komiteen skal avgjørelsen
gjøres bindende under Tennisspillets Regler.

12.
12.1

ANVENDELSE AV GJELDENDE TENNISSPILLETS REGLER.
Tatt i betraktning at Komiteen har rett til å vedta midlertidige regler så skal gjeldende
Tennisspillets regler håndheves til en avgjørelse er tatt av komiteen i en pågående
gjennomgang og/eller høring.

12.2

Før og under en gjennomgang og/eller høring kan Lederen av Komiteen gi
retningslinjer for håndhevelsen av Tennisspillets Regler og gjennomføringen av disse
prosedyrer som synes rimelig nødvendig, og eventuelt vedta midlertidige regler.

12.3

Slike midlertidige regler kan inkludere forbud mot bruk av utstyr under Tennisspillets
Regler inntil en avgjørelse er tatt i komiteen om hvor vidt utstyret er i henhold til
spesifikasjonene i Tennisspillets Regler.

13.

OPPNEVNESLE OG SAMMENSETNING AV APPEL TRIBUNAL

13.1

Appelltribunal skal oppnevnes av presidenten eller hans stedfortreder fra medlemmer
av "Board of Directors"/"Technical Commission".

13.2

Intet medlem av Komiteen som vedtok den originale avgjørelsen skal sitte i
appelltribunalet.

13.3

Appelltribunalet skal bestå av det antall medlemmer Presidenten eller hans
stedfortreder bestemmer, dog ikke mindre enn tre.

13.4

Appelltribunalet skal selv velge sin leder.

13.5

Lederen har retten til å regulere prosedyrene før og under enhver høring av en appell.

14.
14.1

SØKNAD OM APPEL.
En søker (eller person eller forbund som har uttrykt interesse og gitt kommentarer,
protester eller anmodning om avgjørelse in saken) kan appellere enhver avgjørelse av
Komiteen.

14.2

For å være en gyldig søknad om appell må:
a.
Søknaden være skriftlig til Lederen av Komiteen som tok avgjørelsen og
mottatt ikke senere enn 45 dager etter underrettelse om avgjørelsen;
b.
Gi detaljert beskjed om detaljene i avgjørelsen det appelleres mot; og
c.
Gi full informasjon om årsaken til appellen.

14.3

Ved mottak av søknad om appell kan Lederen av Komiteen som tok den originale
avgjørelsen forlange en rimelig appell avgift av søkeren som en forutsetning for
behandling av appellen. En slik avgift skal betales tilbake dersom appellen tas til
følge.

15.
15.1

SAMMENTREDE AV APPELL TRIBUNALET.
Presidenten eller hans stedfortreder skal sammenkalle appell tribunalet når appell
avgiften er betalt.

16.
16.1

PROSEDYRE FOR APPELL TRIBUNALET.
Appell tribunalet og dets Leder skal gjennomføre høring i henhold til de prosedyrer
som er laget i avsnitt 10, 11og 12 ovenfor.

16.2

Når beskjed er gitt til appell søker, eller ved dato bestemt av appelltribunalet skal
avgjørelsen tatt av tribunalet være øyeblikkelig bindende og endelig under
Tennisspillets Regler.

17.
17.1

GENERELLT
Hvis Komiteen består av kun ett medlem skal han/hun fungere som Leder og være
ansvarlig for å regulere enhver gjennomgang eller høring i henhold til nedlagte
prosedyrer før og under slike.

17.2

All gjennomgang og høring skal foretas på engelsk. Dersom en søker og/eller annen
person eller organisasjon som har kommentert, protestert eller bedt om informasjon
ikke snakker engelsk, skal det være en oversetter tilstede. Hvis mulig skal oversetter
være uavhengig.

17.3

Komiteen eller Appell Tribunalet kan publisere utdrag av egne avgjørelser.

17.4

All informasjon i henhold til disse prosedyrer skal gjøres skriftlig.

17.5

All informasjon i henhold til disse prosedyrer skal dømmes avgitt på den dato den var
sendt eller overført til søkeren eller andre relevante personer.

17.6

En Komite skal ha retten til å avvise en søknad hvis det med rimelig grunn kan sies at
den i prinsipp er lik en søknad behandlet av Komiteen og avgjørelse tatt innen de siste
36 måneder før søknaden.

