
  

WWhhyy  HHiigghhllyy  PPaaiidd  AAtthhlleetteess  DDeesseerrvvee  MMoorree  AAnnttiittrruusstt  

PPrrootteeccttiioonn  

TThhaann  OOrrddiinnaarryy  UUnniioonniizzeedd  WWoorrkkeerrss  

  

SStteepphheenn  FF..  RRoossss  &&  RRoobbeerrtt  BB..  LLuucckkee**  

  

  OOuurr  nnaattiioonn''ss  bbrrooaadd  ccoonnsseennssuuss  aabboouutt  hhooww  tthhee  AAmmeerriiccaann  eeccoonnoommyy  

sshhoouulldd  ffuunnccttiioonn  iiss  eexxpprreesssseedd  iinn  llaarrggee  ppaarrtt  tthhrroouugghh  ttwwoo  sseettss  ooff  

ssttaattuutteess  eennaacctteedd  bbyy  CCoonnggrreessss  ----  oouurr  aannttiittrruusstt  aanndd  llaabboorr  llaawwss..    

TThhee  SShheerrmmaann  AAcctt  aanndd  iittss  ssttaattuuttoorryy  pprrooggeennyy  mmaannddaattee  aa  ggeenneerraall  

pprriinncciippllee  ooff  uunnrreessttrraaiinneedd  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  mmaarrkkeettppllaaccee  aass  tthhee  

bbeesstt  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeffffiicciieennttllyy  aallllooccaattiinngg  rreessoouurrcceess,,  pprreevveennttiinngg  

uunnjjuussttiiffiieedd  uussee  ooff  eeccoonnoommiicc  ppoowweerr,,  aanndd  ggeenneerraallllyy  iimmpprroovviinngg  tthhee  

eeccoonnoommiicc  wweellffaarree  ooff  AAmmeerriiccaann  cciittiizzeennss..    TThhee  NNaattiioonnaall  LLaabboorr  

RReellaattiioonnss  AAcctt  aanndd  iittss  ssttaattuuttoorryy  pprrooggeennyy  mmaannddaattee  aa  ggeenneerraall  

pprriinncciippllee  ppeerrmmiittttiinngg  wwoorrkkeerrss  ttoo  eennggaaggee  iinn  aa  rreegguullaatteedd  rreessttrraaiinntt  

ooff  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  wwiitthh  

eemmppllooyyeerrss,,  aass  tthhee  bbeesstt  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeqquuaalliizziinngg  bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr  

bbeettwweeeenn  wwoorrkkeerrss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt,,  lliimmiittiinngg  iinndduussttrriiaall  ddiissrruuppttiioonn,,  

aanndd  eennhhaanncciinngg  tthhee  eeccoonnoommiicc  wweellffaarree  ooff  mmiilllliioonnss  ooff  AAmmeerriiccaann  

wwoorrkkeerrss  ((aanndd  tthheerreebbyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  eeccoonnoommyy  ggeenneerraallllyy))..      

  IInn  BBrroowwnn  vv..  PPrroo  FFoooottbbaallll,,  IInncc..,,11  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  hheelldd  tthhaatt  

ffeeddeerraall  llaabboorr  llaawwss  ccoommpplleetteellyy  sshhiieelldd  ffrroomm  aannttiittrruusstt  cchhaalllleennggee  

                                                  
**  PPrrooffeessssoorr  ooff  LLaaww,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss,,  aanndd  DDiirreeccttoorr,,  EErrnnsstt  &&  YYoouunngg..  

11  111166  SS..CCtt..  22111166  ((11999966))..  



aaggrreeeemmeennttss  aammoonngg  tthhee  oowwnneerrss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ffoooottbbaallll  tteeaammss  ttoo  

iimmpplleemmeenntt,,  oovveerr  tthhee  uunniioonn''ss  oobbjjeeccttiioonn,,  aa  ppllaann  tthhaatt  rreessttrraaiinnss  

ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  tteeaammss  tthhaatt  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  eexxiisstt  iinn  tthhee  llaabboorr  

mmaarrkkeett..    TThhee  ddeecciissiioonn  wwiillll  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  ccoonnssuummeerrss  ((ssppoorrttss  

ffaannss))  iinn  ttwwoo  wwaayyss  ----  nneeiitthheerr  ooff  wwhhiicchh  iiss  ddiissccuusssseedd  bbyy  tthhee  CCoouurrtt  

iinn  BBrroowwnn..  

  FFiirrsstt,,  tthhee  ddeecciissiioonn  iinnccrreeaasseess  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  eeffffoorrttss  bbyy  

mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  iimmppoossee  uunnrreeaassoonnaabbllee  ttrraaddee  rreessttrraaiinnttss  wwiillll  rreessuulltt  iinn  

ssttrriikkeess  oorr  ootthheerr  iinndduussttrriiaall  ddiissrruuppttiioonn..    WWee  rreeccooggnniizzee  tthhee  

ooppppoossiinngg  aarrgguummeenntt    ----  tthhaatt  tthhee  ddeecciissiioonn  mmiinniimmiizzeess  tthhee  rriisskk  tthhaatt  

mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  lloocckk  oouutt  iittss  ppllaayyeerrss  ttoo  ffoorrccee  tthheemm  ttoo  aaggrreeee  ttoo  aa  

llaabboorr--eexxeemmpptt  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  ----  bbuutt  oonn  bbaallaannccee  wwee  

bbeelliieevvee  tthhaatt  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  mmoorree  sseennssiittiivvee  ttoo  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  aanndd  

lleessss  lliikkeellyy  ttoo  eennggaaggee  iinn  aa  lloocckkoouutt  tthhaann  ppllaayyeerrss  aarree  ttoo  ssttrriikkee..    

MMoorreeoovveerr,,  ddeecciissiioonnss  ffiinnddiinngg  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  ttoo  bbee  uunnrreeaassoonnaabbllee  

ttrraaddee  rreessttrraaiinnttss  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss  hhaavvee  

ttrraaddiittiioonnaallllyy  bbeeeenn  ffoolllloowweedd  qquuiicckkllyy  bbyy  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  

aaggrreeeemmeennttss  tthhaatt  rreessttoorree  llaabboorr  ppeeaaccee..22    TThhuuss,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  

                                                  

22  SSeeee  RReeyynnoollddss  vv..  NNFFLL,,  558844  FF..22dd  228800  ((88tthh  CCiirr..  11997788))  ((uupphhoollddiinngg  ccoolllleeccttiivvee  

bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  eenntteerreedd  iinnttoo  aass  ppaarrtt  ooff  sseettttlleemmeenntt  ooff  MMaacckkeeyy  vv..  NNFFLL,,  554433  

FF..22dd  660066  ((88tthh  CCiirr..  11997766))));;  WWoooodd  vv..  NNBBAA,,  880099  FF..22dd  995544  ((22dd  CCiirr..  11998866))  ((uupphhoollddiinngg  

ppoorrttiioonn  ooff  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  eenntteerreedd  iinnttoo  aass  ppaarrtt  ooff  sseettttlleemmeenntt  

ooff  RRoobbeerrttssoonn  vv..  NNBBAA,,  7722  FF..RR..DD..  6644  ((SS..DD..NN..YY..  11997766)),,  aaffff''dd,,  555566  FF..22dd  668822  ((22dd  

CCiirr..  11997777));;  WWhhiittee  vv..  NNFFLL,,  882222  FF..  SSuupppp..  11338899,,  11441122--1166,,  11443355--3366  ((DD..  MMiinnnn..  11999933))  

((ddeessccrriibbiinngg  sseettttlleemmeenntt  ooff  aannttiittrruusstt  lliittiiggaattiioonn  aafftteerr  jjuurryy  vveerrddiicctt  aaggaaiinnsstt  

NNFFLL))..  



tthhee  ooppiinniioonn  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  iimmpplliicciitt  jjuuddggmmeenntt  tthhaatt  ppeerrmmiittttiinngg  

uunniioonnss  ttoo  bbrriinngg  aannttiittrruusstt  lliittiiggaattiioonn  rreessuullttss  iinn  ggrreeaatteerr  

ttrraannssaaccttiioonnss  ccoossttss  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhee  ggooaall  ooff  aa  ccoolllleeccttiivvee  

bbaarrggaaiinn,,33  wwee  bbeelliieevvee  tthhee  eevviiddeennccee  ttoo  ddaattee  wwoouulldd  nnoott  ssuuppppoorrtt  tthhaatt  

jjuuddggmmeenntt..  

                                                  

33  AAss  JJuuddggee  PPaattrriicciiaa  WWaalldd  nnootteedd  iinn  hheerr  ddiisssseenntt  ttoo  BBrroowwnn  oonn  tthhee  ccoouurrtt  ooff  

aappppeeaallss,,  tthhee  rruullee  aaddoopptteedd  bbyy  hheerr  ccoolllleeaagguueess  oonn  tthhee  DD..CC..  CCiirrccuuiitt  ((aanndd  nnooww  bbyy  

tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt))::  

  

ccrreeaatteess  nneeww  iinncceennttiivveess,,  nnoonnee  ooff  tthheemm  hheellppffuull  ttoo  tthhee  bbaarrggaaiinniinngg  

pprroocceessss..    FFiirrsstt,,  ssoommee  eemmppllooyyeeeess----eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  iinn  aa  wweeaakk  

bbaarrggaaiinniinngg  ppoossiittiioonn----aarree  uunnddeerr  pprreessssuurree  nnoott  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  

ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aatt  aallll,,  lleesstt  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  bbaarrggaaiinniinngg  

rreellaattiioonnsshhiipp  lliicceennssee  uunniillaatteerraall  eemmppllooyyeerr  iimmppoossiittiioonn  ooff  

aannttiiccoommppeettiittiivvee  tteerrmmss..    SSeeee  LLeeee  GGoollddmmaann,,  TThhee  LLaabboorr  EExxeemmppttiioonn  ttoo  

tthhee  AAnnttiittrruusstt  LLaawwss  aass  AApppplliieedd  ttoo  EEmmppllooyyeerrss''  LLaabboorr  MMaarrkkeett  

RReessttrraaiinnttss  iinn  SSppoorrttss  aanndd  NNoonn--ssppoorrttss  MMaarrkkeettss,,  11998899  UUTTAAHH  LL..  RREEVV..  661177,,  

665588--5599  ((ddeessccrriibbiinngg  ddiissiinncceennttiivveess  ttoo  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  iiff  

uunniillaatteerraallllyy--iimmppoosseedd  tteerrmmss  aarree  eexxeemmpptt  ffrroomm  aannttiittrruusstt  ccoovveerraaggee))..    

SSeeccoonndd,,  aass  tthhee  mmaajjoorriittyy  rreeccooggnniizzeess,,  ssoommee  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  

eennccoouurraaggeedd  ttoo  ddeecceerrttiiffyy  tthheeiirr  uunniioonnss  rraatthheerr  tthhaann  rriisskk  uunniillaatteerraall  

mmuullttiieemmppllooyyeerr  iimmppoossiittiioonn  ooff  tteerrmmss  aatt  iimmppaassssee..    SSeeee  aallssoo  GGoollddmmaann,,  

ssuupprraa,,  aatt  665588--5599..    SSuucchh  aa  ccoonnsseeqquueennccee  iiss  nnoott  mmeerree  ssppeeccuullaattiioonn,,  bbuutt  

rreepprreesseennttss  tthhee  aaccttuuaall  uuppsshhoott  ooff  tthhee  EEiigghhtthh  CCiirrccuuiitt''ss  ddeecciissiioonn  iinn  

PPoowweellll  uupphhoollddiinngg  aa  bbrrooaadd  nnoonnssttaattuuttoorryy  llaabboorr  eexxeemmppttiioonn  lliikkee  tthhaatt  ooff  

tthhee  mmaajjoorriittyy  hheerree..  ......NNeeww  iinncceennttiivveess  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  nnoott  ttoo  eennggaaggee  



  MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhee  ddeecciissiioonn  ffaacciilliittaatteess  cclluubb  oowwnneerrss''  

aaggrreeeemmeenntt  oonn  ttrraaddee  rreessttrraaiinnttss  tthhaatt  rreedduuccee  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  vvaalluuee  ooff  tthheeiirr  pprroodduucctt,,  rreedduuccttiioonnss  tthhaatt  aarree  

eeccoonnoommiiccaallllyy  jjuussttiiffiiaabbllee  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  mmoonnooppoollyy  ssppoorrttss  lleeaagguuee  

bbeeccaauussee  tthheeiirr  ffaannss  hhaavvee  nnoo  rreeaassoonnaabbllee  ssuubbssttiittuutteess  ffoorr  tthheeiirr  

ppaattrroonnaaggee..    SSppeecciiffiiccaallllyy,,  wwee  bbeelliieevvee  tthhaatt  rreessttrraaiinnttss  iimmppoosseedd  bbyy  

oowwnneerrss  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucccceessssffuull  aannttiittrruusstt  cchhaalllleennggee  

bbuutt  ffoorr  BBrroowwnn  rreedduuccee  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  aammoonngg  tteeaammss  iinn  aa  

lleeaagguuee,,  aanndd  tthhuuss  tthhee  eexxcciitteemmeenntt  aanndd  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp  

sseeaassoonn..  

  TThhee  ffuunnddaammeennttaall  ffllaaww  iinn  tthhee  BBrroowwnn  mmaajjoorriittyy  ooppiinniioonn,,  wwrriitttteenn  

bbyy  JJuussttiiccee  SStteepphheenn  BBrreeyyeerr,,  llaayy  iinn  iittss  ffaaiilluurree  ttoo  aapppprreecciiaattee  oorr  

ffuullllyy  aannaallyyzzee  tthhee  uunniiqquuee  eeccoonnoommiiccss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  tthhaatt  

ddiissttiinngguuiisshh  tthhiiss  iinndduussttrryy  ffrroomm  tthhee  ttyyppiiccaall  uunniioonniizzeedd  iinndduussttrryy..    

                                                                                                                                                              

iinn  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg----aanndd  tthhee  bbiizzaarrrree  pprroossppeecctt  ooff  eemmppllooyyeerrss  

aatttteemmppttiinngg  ttoo  ffoorrccee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  aa  uunniioonn  ssoo  aass  ttoo  

pprreesseerrvvee  tthhee  eemmppllooyyeerrss''  vvaalluuaabbllee  aannttiittrruusstt  eexxeemmppttiioonn----rruunn  ddiirreeccttllyy  

ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  oovveerraarrcchhiinngg  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  llaabboorr  llaawwss  ttoo  eennccoouurraaggee  

bboonnaa  ffiiddee  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg..    

  ******  

AA  rruullee  tthhaatt  oouussttss  aannttiittrruusstt  llaaww  oonnllyy  ttoo  eennccoouurraaggee  ffeewweerr  ccoolllleeccttiivvee  

bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeennttss  sseeeemmss  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  bbootthh  tthhee  

llaabboorr  llaawwss  aanndd  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss..    

      

BBrroowwnn  vv..  PPrroo--FFoooottbbaallll,,  IInncc..,,  5500  FF..33dd  11004411,,  11006655  ((DD..CC..  CCiirr..  11999955)),,  rreevv''dd,,  111166  

SS..  CCtt..  22111166  ((11999966))..  



LLaabboorr  mmaarrkkeett  rreessttrraaiinnttss  aammoonngg  pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  ffaannss  aarree  mmuucchh  

mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  rreessuulltt  iinn  aallllooccaattiivvee  iinneeffffiicciieenncciieess  iinn  tthhee  llaabboorr  

mmaarrkkeett  tthhaatt  wwiillll  ddiirreeccttllyy  rreessuulltt  iinn  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  qquuaalliittyy  iinn  tthhee  

pprroodduucctt  mmaarrkkeett  ----  tthhee  ooffffeerriinngg  ooff  sseeaassoonn--lloonngg  ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  

nnuummeerroouuss  tteeaammss  wwiitthhiinn  aa  ssppoorrttss  lleeaagguuee..    AAlltthhoouugghh  JJuussttiiccee  SStteevveennss  

aarrgguueedd  iinn  ddiisssseenntt  tthhaatt  ssppoorrttss  lleeaagguuee  rreessttrraaiinnttss  ddeesseerrvveedd  

ddiiffffeerreenntt  ttrreeaattmmeenntt,,44  hhiiss  aarrgguummeenntt  wwaass  nnoott  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbeenneeffiittss  

ooff  llaabboorr  mmaarrkkeett  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  ccoonnssuummeerrss..    BBootthh  ooppiinniioonnss''  

eexxcclluussiivvee  ffooccuuss  oonn  tthhee  rriigghhttss  ooff  llaabboorr  aanndd  mmaannaaggmmeenntt  wwiitthhoouutt  

rreeggaarrdd  ttoo  ccoonnssuummeerr  iinntteerreessttss  lleedd  tthhee  mmaajjoorriittyy  ttoo  ccoonncclluuddee  tthhaatt  

tthhee  oonnllyy  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  pprrooffeessssiioonnaall  aatthhlleetteess  aanndd  oorrddiinnaarryy  

ffaaccttoorryy  wwoorrkkeerrss  wweerree  tthhaatt  tthhee  ffoorrmmeerr  wweerree  bbeetttteerr  ppaaiidd  aanndd  hhaadd  

ggrreeaatteerr  bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr..55  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  mmaajjoorriittyy  rreeaacchheedd  tthhee  

ffllaawweedd  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  tthhee  pprrooppeerr  rreeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  rreelleevvaanntt  

aannttiittrruusstt  aanndd  llaabboorr  ppoolliicciieess  iinn  tthhiiss  ccaassee  sshhoouulldd  bbee  bbaasseedd  oonn  aa  

ppaarraaddiiggmm  ooff  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  oovveerr  ffiixxeedd  wwaaggee  ssccaalleess  bbeettwweeeenn  

aa  iinndduussttrriiaall  wwoorrkkeerrss''  uunniioonn  aanndd  aa  ggrroouupp  ooff  eemmppllooyyeerrss  wwhhoo  wwoouulldd  

ootthheerrwwiissee  ccoommppeettee  bbootthh  iinn  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  ffoorr  wwoorrkkeerrss  aanndd  iinn  tthhee  

pprroodduucctt  mmaarrkkeett  ffoorr  tthhee  oouuttppuutt  ooff  tthheeiirr  mmaannuuffaaccttuurreedd  ggooooddss..      

  IInn  hhiiss  iinnssiigghhttffuull  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhiiss  ssyymmppoossiiuumm,,  PPrrooffeessssoorr  

JJeeffffrreeyy  HHaarrrriissoonn  hhaass  hhyyppootthheessiizzeedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  mmoorree  ttoo  BBrroowwnn  

tthhaann  mmeeeettss  tthhee  eeyyee  iinn  lliigghhtt  ooff  iittss  aauutthhoorrsshhiipp  bbyy  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr,,  

                                                  

44  BBrroowwnn,,  111166  SS..  CCtt..  aatt  22113300--3311..  

55  BBrroowwnn,,  111166  SS..CCtt..  aatt  22112266..  



aa  rreeccooggnniizzeedd  aannttiittrruusstt  ccooggnnoosscceennttii..66    PPeerrhhaappss,,  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iinntteeggrraatteedd  aaccttiivviittyy  bbyy  aa  ssppoorrttss  lleeaagguuee,,  JJuussttiiccee  

BBrreeyyeerr  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  wwoouulldd  aallmmoosstt  aallwwaayyss  ppaassss  

mmuusstteerr  uunnddeerr  tthhee  rruullee  ooff  rreeaassoonn  aanndd  tthhuuss  lliittttllee  wwoouulldd  bbee  lloosstt  bbyy  

ddeeccllaarriinngg  tthheemm  eexxeemmpptt..77    IIff,,  aass  wwee  mmaaiinnttaaiinn,,  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  

hhaarrmm  ccoonnssuummeerrss,,  iitt  iiss  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  aallmmoosstt  aallwwaayyss  ppaassss  

mmuusstteerr..88  

  PPeerrhhaappss,,  HHaarrrriissoonn  ssuuppppoosseess,,  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr  aapppplliieedd  tthhee  CCooaassee  

TThheeoorreemm  aanndd  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt,,  ssiinnccee  aa  jjuuddiicciiaall  ddeeccllaarraattiioonn  tthhaatt  

ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  wweerree  llaawwffuull  oorr  uunnllaawwffuull  ccoouulldd  bbee  eeaassiillyy  sseett  

aassiiddee  bbyy  aa  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinn  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  

rriigghhttss  wwoouulldd  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  eeffffiicciieenntt  rreessuulltt..99      WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  

rreecceenntt  hhiissttoorryy  wwoouulldd  nnoott  ssuuppppoorrtt  ssuucchh  aa  ccoonncclluussiioonn..    CCoonnttrraarryy  ttoo  

wwhhaatt  CCooaassee  wwoouulldd  pprreeddiicctt  iiff  bbaarrggaaiinniinngg  ccoossttss  aarree  iinnddeeeedd  llooww  iinn  

ssppoorrttss,,  ssiiggnniiffiiccaanntt  lleesssseenniinngg  ooff  ttrraaddee  rreessttrraaiinnttss  wweerree  aacchhiieevveedd  
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88  FFoorr  aa  ddeettaaiilleedd  aarrgguummeenntt  ffoorr  tthhee  ooppppoossiittee  ccoonncclluussiioonn  ----  tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee  

ccoonnttrroovveerrssiiaall  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  eemmppllooyyeedd  bbyy  pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  tteeaammss  wwoouulldd  

nnoott  bbee  uupphheelldd  uunnddeerr  tthhee  SShheerrmmaann  AAcctt,,  sseeee  SStteepphheenn  FF..  RRoossss,,  TThhee  MMiissuunnddeerrssttoooodd  

AAlllliiaannccee  BBeettwweeeenn  SSppoorrttss  FFaannss,,  PPllaayyeerrss,,  aanndd  tthhee  AAnnttiittrruusstt  LLaawwss,,  11999977  UU..  IILLLL..  LL..  
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iinn  bbaasseebbaallll,,1100  ffoooottbbaallll,,1111  aanndd  bbaasskkeettbbaallll1122  oonnllyy  aafftteerr  aann  eexxtteerrnnaall  

lleeggaall  rreeaallllooccaattiioonn  ooff  rriigghhttss  ffrroomm  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  llaabboorr..  

  TThhuuss,,  wwiitthh,,  wwee  hhooppee,,  tthhee  pprrooppeerr  aammoouunntt  ooff  hheessiittaattiioonn  iinn  

lliigghhtt  ooff  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr''ss  eexxppeerrttiissee  iinn  aannttiittrruusstt  aanndd  rreegguullaattoorryy  

iissssuueess,,  wwee  ccoonncclluuddee  tthhaatt  hhee  eerrrreedd  iinn  rreejjeeccttiinngg  ssppeecciiaall  ttrreeaattmmeenntt  

ffoorr  pprrooffeessssiioonnaall  aatthhlleetteess..    TThhee  mmaajjoorr  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  

ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  bbyy  pprrooffeessssiioonnaall  aatthhlleetteess  aanndd  bbyy  oorrddiinnaarryy  

ffaaccttoorryy  wwoorrkkeerrss  iiss  tthhaatt  iinn  tthhee  ffoorrmmeerr  ccaassee  tthhee  aatthhlleetteess''  

iinntteerreessttss  aarree  aalliiggnneedd  wwiitthh  ccoonnssuummeerrss..1133    BBeeccaauussee  tthhee  SShheerrmmaann  AAcctt  

iiss  aa  ""ccoonnssuummeerr  wweellffaarree  pprreessccrriippttiioonn,,""1144  tthhiiss  aalliiggnnmmeenntt  eexxppllaaiinnss  

wwhhyy  aatthhlleetteess  ddeesseerrvvee  ggrreeaatteerr  aannttiittrruusstt  pprrootteeccttiioonn  tthhaann  ffaaccttoorryy  

wwoorrkkeerrss  wwhhoo  hhaavvee  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  rreedduucciinngg  ccoommppeettiittiioonn  iiss  iinn  tthheeiirr  

oowwnn  iinntteerreesstt..      

  PPaarrtt  II  ooff  tthhiiss  AArrttiiccllee  ccrriittiicciizzeess  BBrroowwnn''ss  ffaaiilluurree  ttoo  

ddiissttiinngguuiisshh  ffoorr  aannttiittrruusstt  ppuurrppoosseess  bbeettwweeeenn  ttyyppiiccaall  iinndduussttrriiaall  

llaabboorr  bbaarrggaaiinniinngg,,  wwhheerree  tthhee  uunniioonn  sseeeekkss  ttoo  rreedduuccee  llaabboorr  mmaarrkkeett  

ccoommppeettiittiioonn  ttoo  bbeenneeffiitt  wwoorrkkeerrss,,  aanndd  ssppoorrttss  bbaarrggaaiinniinngg,,  wwhheerree  tthhee  
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uunniioonn  sseeeekkss  ttoo  iinnccrreeaassee  llaabboorr  mmaarrkkeett  ccoommppeettiittiioonn..    TThhee  eeccoonnoommiicc  

eeffffeecctt  ooff  ttyyppiiccaall  llaabboorr  bbaarrggaaiinniinngg  iiss  mmaarrkkeeddllyy  ddiiffffeerreenntt  tthhaann  

ssppoorrttss  bbaarrggaaiinniinngg..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ttyyppiiccaall  iinndduussttrryy,,  uunniioonn  

ssuucccceesssseess  wwiillll  eeiitthheerr  hhaavvee  aann  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  oonn  ccoonnssuummeerrss  ((hhiigghheerr  

pprriicceess  dduuee  ttoo  hhiigghheerr  wwaaggeess  oorr  mmoorree  ccoossttllyy  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss))  oorr  

nnoo  eeffffeecctt  oonn  ccoonnssuummeerrss  ((iiff  eemmppllooyyeerrss  aarree  uunnaabbllee  ttoo  rreefflleecctt  llaabboorr  

ccoossttss  iinn  hhiigghheerr  pprriicceess))..    TThhee  ddeemmaannddss  ooff  ppllaayyeerrss''  uunniioonnss  ffoorr  

ffrreeeerr  llaabboorr  mmaarrkkeettss,,  iinn  ccoonnttrraasstt,,  bbeenneeffiitt  ccoonnssuummeerrss  bbyy  pprroommoottiinngg  

aann  iimmpprroovveedd  aallllooccaattiioonn  ooff  ppllaayyeerrss  aammoonngg  tteeaammss..    WWhheenn  tthhiiss  

iimmppoorrttaanntt  ddiiffffeerreennccee  iiss  rreeccooggnniizzeedd,,  iitt  bbeeccoommeess  aappppaarreenntt  tthhaatt  

ccoonnssuummeerr  iinntteerreessttss  pprrootteecctteedd  bbyy  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss,,  iinntteerreessttss  

wwhhiicchh  ppllaayy  lliittttllee  oorr  nnoo  rroollee  iinn  ttyyppiiccaall  iinndduussttrriiaall  llaabboorr  

bbaarrggaaiinniinngg,,  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  ssppoorrttss  ccoonntteexxtt..    IInn  PPaarrtt  

IIII,,  wwee  eexxppllaaiinn  oouurr  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  tteeaammss  ffoorr  

ppllaayyeerrss''  sseerrvviicceess  iimmpprroovveess  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  bbyy  ffaacciilliittaattiinngg  

tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  qquuaalliittyy  ppllaayyeerrss  ffrroomm  ssuuppeerriioorr  tteeaammss  ttoo  iinnffeerriioorr  

oonneess..    WWee  tthheenn  tteesstt  tthhiiss  hhyyppootthheessiiss  uussiinngg  MMaajjoorr  LLeeaagguuee  BBaasseebbaallll''ss  

ddrraammaattiicc  cchhaannggee  ffrroomm  aann  iinndduussttrryy  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  vviirrttuuaallllyy  nnoo  

ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  ppllaayyeerr  sseerrvviicceess  ttoo  oonnee  mmaarrkkeedd  bbyy  vviiggoorroouuss  llaabboorr  

mmaarrkkeett  ccoommppeettiittiioonn..    TThhee  eemmppiirriiccaall  rreessuullttss  ssuuppppoorrtt  oouurr  

hhyyppootthheessiiss..    FFiinnaallllyy,,  iinn  PPaarrtt  IIIIII,,  wwee  ssuuggggeesstt  aarreeaass  ffoorr  ffuuttuurree  

ssttuuddyy  iinn  lliigghhtt  ooff  oouurr  tthheessiiss  tthhaatt  BBrroowwnn  iinnccoorrrreeccttllyy  iiggnnoorreedd  

ccoonnssuummeerr  iinntteerreessttss  iinn  rreeccoonncciilliinngg  aannttiittrruusstt  aanndd  llaabboorr  ppoolliicciieess..  

  

II  

TTHHEE  FFLLAAWWEEDD  RREEAASSOONNIINNGG  OOFF  TTHHEE  BBRROOWWNN  MMAAJJOORRIITTYY  

  



  SSeennssiibbllee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aannttiittrruusstt  aanndd  llaabboorr  llaaww  rreeqquuiirreess  

jjuuddggeess  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  pprraaccttiiccaall  eeccoonnoommiicc  eeffffeecctt  ooff  tthhee  

ddooccttrriinneess  tthheeyy  eessttaabblliisshh..    TThhee  vveerryy  ssttrruuccttuurree  ooff  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr''ss  

mmaajjoorriittyy  ooppiinniioonn  iinn  BBrroowwnn  rreefflleeccttss  tthhee  ooppiinniioonn''ss  ffaaiilluurree  ttoo  

rreeccooggnniizzee  tthhee  uunniiqquuee  eeccoonnoommiiccss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  lleeaagguueess,,  

aanndd  hhiiss  iinnccoonnggrruuoouuss1155  iinnssiisstteennccee  oonn  vviieewwiinngg  tthhiiss  ccaassee  eennttiirreellyy  

ffrroomm  aa  llaabboorr  llaaww  ppeerrssppeeccttiivvee..    OOnnccee  tthhee  ooppiinniioonn  mmoovveess  ffrroomm  tthhee  

sseettttlleedd  pprriinncciippllee  tthhaatt  aaggrreeeemmeennttss  bbeettwweeeenn  eemmppllooyyeerrss  aanndd  uunniioonnss  

tthhaatt  rreessttrraaiinn  ttrraaddee  iinn  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  aarree  eexxeemmpptt  ffrroomm  aannttiittrruusstt  

aattttaacckk  ttoo  tthhee  ccoonntteesstteedd  qquueessttiioonn  wwhheetthheerr  aaggrreeeemmeennttss  aammoonngg  

eemmppllooyyeerrss  ttoo  rreessttrraaiinn  ttrraaddee  wwiitthhoouutt  uunniioonn  ccoonnsseenntt  aarree  eexxeemmpptt,,  

JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr  iimmmmeeddiiaatteellyy  pprroocceeeeddss  ttoo  aa  ccoonncciissee  ddiissccuussssiioonn  ooff  

tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  ooff  aappppllyyiinngg  aannttiittrruusstt  llaawwss  ttoo  ccoonnvveennttiioonnaall  

mmuullttii--eemmppllooyyeerr  iinndduussttrriiaall  bbaarrggaaiinniinngg..    PPaarrtt  IIIIII  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  

tthheenn  rreejjeeccttss  sseevveerraall  ssuuggggeesstteedd  lliimmiittaattiioonnss  oonn  aa  mmuullttii--eemmppllooyyeerr  

aaggrreeeemmeenntt  ttoo  rreessttrraaiinn  ttrraaddee  ffoolllloowwiinngg  aann  iimmppaassssee  iinn  bbaarrggaaiinniinngg  

wwiitthh  tthhee  uunniioonn,,  iinn  eeaacchh  ccaassee  eexxppllaaiinniinngg  wwhhyy  tthheessee  lliimmiittaattiioonnss  aarree  

                                                  

1155  IInn  lliigghhtt  ooff  hhiiss  oowwnn  bbaacckkggrroouunndd  aass  aann  aannttiittrruusstt  pprrooffeessssoorr..    WWee  nnoottee  tthhaatt  

nnoonnee  ooff  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr''ss  ccoolllleeaagguueess  iinn  tthhee  mmaajjoorriittyy  ccaammee  ttoo  tthhee  bbeenncchh  wwiitthh  aa  

ssttrroonngg  aannttiittrruusstt  bbaacckkggrroouunndd..    ((TThhee  ootthheerr  jjuussttiiccee  wwiitthh  pprree--jjuuddiicciiaall  aannttiittrruusstt  

eexxppeerrttiissee,,  JJuussttiiccee  SStteevveennss,,  ddiisssseenntteedd..))    TThhee  BBrriieeff  ffoorr  tthhee  PPeettiittiioonneerr  iinn  BBrroowwnn  

ddeevvootteedd  oonnllyy  oonnee  ppaarraaggrraapphh  aanndd  aa  ffoooottnnoottee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthheessee  llaabboorr  mmaarrkkeett  

rreessttrraaiinnttss  oonn  ffaannss..    IInn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  ffuullll  ddiisscclloossuurree,,  wwee  nnoottee  tthhaatt  oonnee  ooff  

tthhiiss  aarrttiiccllee''ss  aauutthhoorrss,,  sseerrvviinngg  aass  pprroo  bboonnoo  ccoouunnsseell  ttoo  ttwwoo  ccoonnssuummeerr  aaddvvooccaaccyy  

ggrroouuppss,,  ssoouugghhtt  ttoo  ffiillee  aa  bbrriieeff  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ppllaaiinnttiiffffss  iinn  BBrroowwnn  bbuutt  wwaass  

rreeqquueesstteedd  nnoott  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  ppllaaiinnttiiffffss''  ccoouunnsseell..  



uunnddeessiirraabbllee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ttyyppiiccaall  iinndduussttrriiaall  bbaarrggaaiinniinngg..    

FFiinnaallllyy,,  tthhee  ooppiinniioonn  ttuurrnneedd  ttoo  tthhee  ppllaaiinnttiiffffss''  aarrgguummeenntt  tthhaatt  

""iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  hhooww  tthhee  llaabboorr  eexxeemmppttiioonn  aapppplliieess  eellsseewwhheerree  ttoo  

mmuullttiieemmppllooyyeerr  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg,,  pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  iiss  

''ssppeecciiaall..''""1166    IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  CCoouurrtt  rreejjeecctteedd  tthhee  aarrgguummeenntt  

tthhaatt  pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  aarree  ssppeecciiaall  bbeeccaauussee  ppllaayyeerrss''  ssppeecciiaall  

iinnddiivviidduuaall  ttaalleennttss  lleeaadd  ttoo  iinnddiivviidduuaalliizzeedd  nneeggoottiiaattiioonnss  wwiitthh  

tteeaammss..    TThhee  CCoouurrtt  ffoouunndd  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  ddiissttiinnccttiioonn  ttoo  ssiimmppllyy  bbee  

""aa  ffeeaattuurree,,  lliikkee  ssoo  mmaannyy  ootthheerrss,,  tthhaatt  mmiigghhtt  ggiivvee  eemmppllooyyeeeess  ((oorr  

eemmppllooyyeerrss))  mmoorree  ((oorr  lleessss))  bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr..""    ""IInnddeeeedd,,""  JJuussttiiccee  

BBrreeyyeerr  ccoonncclluuddeedd,,  ""iitt  wwoouulldd  bbee  oodddd  ttoo  ffaasshhiioonn  aann  aannttiittrruusstt  

eexxeemmppttiioonn  tthhaatt  ggaavvee  aaddddiittiioonnaall  aaddvvaannttaaggeess  ttoo  pprrooffeessssiioonnaall  

ffoooottbbaallll  ppllaayyeerrss  ((bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthheeiirr  ssuuppeerriioorr  bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr))  

tthhaatt  ttrraannssppoorrtt  wwoorrkkeerrss,,  ccooaall  mmiinneerrss,,  oorr  mmeeaatt  ppaacckkeerrss  wwoouulldd  nnoott  

eennjjooyy..""1177      TThhee  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  uunniiqquuee  eeccoonnoommiicc  aassppeecctt  

ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  iiss  tthhaatt  ppllaayyeerrss  hhaavvee  ggrreeaatteerr  iinnddiivviidduuaall  

bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr  tthhaann  tthheeiirr  bblluuee  ccoollllaarr  ccoolllleeaagguueess  iinn  tthhee  AAFFLL--CCIIOO  

ccoouunntteerrppaarrttss  ffoolllloowwss  ffrroomm  tthhee  mmaajjoorriittyy''ss  iinnssiisstteennccee  oonn  vviieewwiinngg  

pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  ssoolleellyy  tthhoouugghh  aa  llaabboorr  llaaww  lleennss..      

  TThhee  vvaarriieedd  aanndd  ssppeecciiaall  ttaalleennttss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  aatthhlleetteess,,  

hhoowweevveerr,,  aaffffeeccttss  nnoott  oonnllyy  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  bbuutt  tthhee  pprroodduucctt  mmaarrkkeett  

aass  wweellll..    UUnnlliikkee  mmeeaatt  ppaacckkeerrss  ooff  ssiimmiillaarr  ttrraaiinniinngg  aanndd  sseenniioorriittyy,,  

aatthhlleetteess''  sseerrvviicceess  aarree  nnoott  ffuunnggiibbllee,,  aanndd  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  

ppllaayyeerrss  aammoonngg  tteeaammss  iinn  aa  lleeaagguuee  wwiillll  aaffffeecctt  tthhee  oovveerraallll  qquuaalliittyy  

                                                  

1166  BBrroowwnn,,  111166  SS..  CCtt..  aatt  22112266..  

1177  IIdd..  



aanndd  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  vvaalluuee  ooff  tthhee  lleeaagguuee''ss  pprroodduucctt  ffoorr  ccoonnssuummeerrss..    

BBeeccaauussee  ffoorr  mmaannyy  ssppoorrttss  ffaannss  tthheerree  aarree  nnoo  rreeaassoonnaabbllee  ssuubbssttiittuutteess  

ttoo  tthhee  oonnee  mmaajjoorr  lleeaagguuee  iinn  eeaacchh  ssppoorrtt,,  tteeaamm  oowwnneerrss  ccaann  eexxeerrcciissee  

bbootthh  mmoonnooppssoonnyy  ppoowweerr  oovveerr  ppllaayyeerrss  aanndd  mmoonnooppoollyy  ppoowweerr  iinn  tthhee  ssaallee  

ooff  tthheeiirr  pprroodduucctt,,  ppeerrmmiittttiinngg  oowwnneerrss  ttoo  aaggrreeee  oonn  iinneeffffiicciieenntt  mmeeaannss  

ooff  aallllooccaattiinngg  ppllaayyeerrss  tthhaatt  lloowweerrss  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthheeiirr  pprroodduucctt,,  

wwiitthhoouutt  ffeeaarr  tthhaatt  ccoonnssuummeerrss  wwiillll  sshhiifftt  tthheeiirr  ppaattrroonnaaggee  ttoo  aa  

ccoommppeettiittoorr..      WWhheenn  tthhee  mmeeaatt  ppaacckkeerrss  uunniioonn  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  llaabboorr  

mmaarrkkeett  bbee  rreessttrraaiinneedd  wwhhiillee  tthhee  NNFFLL  PPllaayyeerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ddeemmaannddss  

tthhaatt  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  bbee  uunnrreessttrraaiinneedd,,  tthhiiss  iiss  nnoott  ssiimmppllyy  aa  

rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr  ooff  llaabboorr  iinn  tthheessee  ttwwoo  

ddiiffffeerreenntt  ccoonntteexxttss..    CCoonnssuummeerrss  hhaavvee  nnoo  iinntteerreesstt  cchhaalllleennggiinngg  tthhee  

aabbiilliittyy  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  iimmppoossee  aann  ootthheerrwwiissee  llaawwffuull  55%%  iinndduussttrryy--

wwiiddee  ppaayy  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  mmeeaatt--ppaacckkiinngg  iinndduussttrryy,,  oovveerr  tthhee  

oobbjjeeccttiioonn  ooff  mmeeaatt  ppaacckkeerrss  ddeemmaannddiinngg  aa  1100%%  iinnccrreeaassee..    CCoonnssuummeerrss  ddoo  

hhaavvee  aann  iinntteerreesstt,,  hhoowweevveerr,,  iinn  wwhheetthheerr  ffoooottbbaallll  ppllaayyeerrss  aarree  

aallllooccaatteedd  aammoonngg  cclluubbss  iinn  aann  eeffffiicciieenntt  mmaannnneerr  ddeessiiggnneedd  ttoo  eennhhaannccee  

tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  oovveerraallll  lleeaagguuee  pprroodduucctt,,  oorr  aallllooccaatteedd  iinn  aann  

iinneeffffiicciieenntt  mmaannnneerr  tthhaann  rreedduucceess  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  pprroodduucctt..1188  

  TThheerree  iiss  ssttrroonngg  eevviiddeennccee  tthhaatt  ffaannss  rreessppoonndd  mmoorree  ffaavvoorraabbllyy  ttoo  

ccoommppeettiittiioonn  iinn  lleeaagguueess  ffeeaattuurriinngg  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  ----  wwhheenn  

tteeaammss  hhaavvee  aa  rreeaassoonnaabbllee  cchhaannccee  ttoo  ccoonntteenndd  ffoorr  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp  

eevveerryy  ffeeww  yyeeaarrss..1199  PPeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  ssttrriikkiinngg  ppiieeccee  ooff  aanneeccddoottaall  

                                                  

1188  SSeeee  RRoossss,,  ssuupprraa  nnoottee  88..  

1199  TThhee  ddeeffiinniittiioonn  ccoommeess  ffrroomm  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  WWoorrlldd  HHoocckkeeyy  CClluubb,,  IInncc..  vv..  

PPhhiillaaddeellpphhiiaa  HHoocckkeeyy  CClluubb,,  IInncc..,,  335511  FF..  SSuupppp..  446622,,  448866  ((EE..DD..  PPaa..  11997722))..  



eevviiddeennccee  iiss  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  NNeeww  YYoorrkk  YYaannkkeeee  tteeaammss  ooff  tthhee  

mmiidd--11992200ss..    TThhee  11992266  cchhaammppiioonnss  wweerree  aa  vveerryy  ggoooodd  tteeaamm,,  aanndd  tthheeyy  

ddrreeww  11,,002277,,000000  ffaannss..    TThhee  11992277  tteeaamm  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  bbeesstt  eevveerr,,  

wwiinnnniinngg  111100  ggaammeess  wwhhiillee  lloossiinngg  jjuusstt  4444  aanndd  ffiinniisshhiinngg  1199  ggaammeess  

aahheeaadd  ooff  aa  vveerryy  ggoooodd  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  AAtthhlleettiiccss  tteeaamm..    NNeevveerrtthheelleessss,,  

tthhiiss  tteeaamm  ddrreeww  oonnllyy  113377,,000000  mmoorree  ffaannss  ttoo  YYaannkkeeee  SSttaaddiiuumm,,  wwhhiillee  

aatttteennddaannccee  iinn  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  lleeaagguuee  ddeecclliinneedd  bbyy  443377,,000000..2200    MMoorree  

ssyysstteemmaattiiccaallllyy,,  eeccoonnoommiissttss  HHeennrryy  DDeemmmmeerrtt  aanndd  RRooggeerr  NNoollll  hhaavvee  bbootthh  

ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  aatttteennddaannccee  iinnccrreeaasseess  wwiitthh  ccoommppeettiittiivvee  

bbaallaannccee..2211      

  TThhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  hhaass  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  iiss  

aa  lleeggiittiimmaattee  ggooaall  ffoorr  ssppoorrttss  lleeaagguueess  ----  iinnddeeeedd,,  aa  ssuuffffiicciieennttllyy  

pprroo--ccoonnssuummeerr  ggooaall  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  ppootteennttiiaallllyy  bbee  uusseedd  ttoo  jjuussttiiffyy  

ootthheerrwwiissee  uunnrreeaassoonnaabbllee  rreessttrraaiinnttss  ooff  ttrraaddee..2222    IInnddeeeedd,,  ffoorr  mmaannyy  

yyeeaarrss  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  wwaass  tthhaatt  llaabboorr  mmaarrkkeett  rreessttrraaiinnttss  

aaccttuuaallllyy  pprroommootteedd  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee;;  tthhuuss,,  iitt  wwaass  tthhee  oowwnneerrss  

wwhhoo  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  uunniiqquuee  iinntteerrddeeppeennddeennccee  ooff  ssppoorrttss  lleeaagguuee  tteeaammss  

ccoommppeelllleedd  ssppeecciiaall  aannttiittrruusstt  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  ssppoorrttss..2233    IItt  ffoolllloowwss,,  

                                                  

2200  JJAAMMEESS  QQUUIIRRKK  &&  RROODDNNEEYY  FFOORRTT,,  PPAAYY  DDIIRRTT  224422  ((11999922))..  

2211  RRooggeerr  NNoollll,,  AAtttteennddaannccee  aanndd  PPrriiccee  SSeettttiinngg,,  iinn  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  AANNDD  TTHHEE  SSPPOORRTTSS  BBUUSSIINNEESSSS  

115555--5566  ((RR..  NNoollll  eedd..,,  11997744));;  HHEENNRRYY  DDEEMMMMEERRTT,,  TTHHEE  EECCOONNOOMMIICCSS  OOFF  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  TTEEAAMM  SSPPOORRTTSS  1111  

((11997733))..  

2222  NNaattiioonnaall  CCoolllleeggiiaattee  AAtthhlleettiicc  AAssss''nn  vv..  BBooaarrdd  ooff  RReeggeennttss,,  446688  UU..SS..  8855,,  111188  

((11998844))..  

2233  SSeeee,,  ee..gg..,,  FFlloooodd  vv..  KKuuhhnn,,  NNoo..  7711--3322  ((OO..TT..  11997711)),,  BBrriieeff  ffoorr  tthhee  RReessppoonnddeennttss  

aatt  77;;  MMaacckkeeyy  vv..  NNFFLL,,  554433  FF..22dd  660066,,  662200--2222  ((88tthh  CCiirr..11997766))..  



tthheenn,,  tthhaatt  iiff  tthhee  eevviiddeennccee  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhaatt  ssppoorrttss  lleeaagguuee  

rreessttrraaiinnttss  aaffffiirrmmaattiivveellyy  hhaarrmm  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee,,  tthhee  ssppeecciiaall  

aassppeeccttss  ooff  ssppoorrttss  mmuusstt  aallssoo  bbee  rreeccooggnniizzeedd..  

  RReeccooggnniittiioonn  tthhaatt  tthhee  ppaarraaddiiggmm  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  mmuullttii--eemmppllooyyeerr  

bbaarrggaaiinniinngg  ddooeess  nnoott  ffiitt  tthhee  ssppeecciiaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  ssppoorrttss  lleeaagguueess  

pprroovviiddeess  aannsswweerrss  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr  

ssuuggggeesstteedd  wwoouulldd  rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  ccoonnttrraarryy  hhoollddiinngg  iinn  BBrroowwnn..    LLaabboorr  

llaaww  ppeerrmmiittss  aa  mmuullttii--eemmppllooyyeerr  bbaarrggaaiinniinngg  ggrroouupp  ttoo  iimmppoossee  iittss  llaasstt  

bbeesstt  ooffffeerr  iiff  ggoooodd  ffaaiitthh  bbaarrggaaiinniinngg  iiss  aatt  aann  iimmppaassssee..2244    JJuussttiiccee  

BBrreeyyeerr  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  ssuubbjjeeccttiinngg  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  ddeecciissiioonn  ttoo  

iimmppoossee  tteerrmmss  ttoo  aannttiittrruusstt  ssccrruuttiinnyy  wwaass  aa  pprroobblleemm  bbeeccaauussee  ""uunnlliikkee  

llaabboorr  llaaww,,  wwhhiicchh  ssoommeettiimmeess  wweellccoommeess  aannttiiccoommppeettiittiivvee  aaggrreeeemmeennttss  

ccoonndduucciivvee  ttoo  iinndduussttrriiaall  hhaarrmmoonnyy,,  aannttiittrruusstt  llaaww  ffoorrbbiiddss  aallll  

aaggrreeeemmeennttss  aammoonngg  ccoommppeettiittoorrss  ......  iinn  vviirrttuuaallllyy  aannyy  rreessppeecctt  

wwhhaattssooeevveerr..""2255    BBrreeyyeerr''ss  aauutthhoorriittyy,,  ooff  ccoouurrssee,,  iiss  aa  nnoonn--ssppoorrttss  

oonnee  ----  aann  iimmppoorrttaanntt  aannttiittrruusstt  pprreecceeddeenntt  tthhaatt  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhaatt  

ccoommppeettiinngg  mmoottiioonn  ppiiccttuurree  ddiissttrriibbuuttoorrss  ccoouulldd  nnoott  aaggrreeee  ttoo  iinnsseerrtt  

aarrbbiittrraattiioonn  pprroovviissiioonnss  iinn  ccoonnttrraaccttss  wwiitthh  eexxhhiibbiittoorrss,,  nnoo  mmaatttteerr  

hhooww  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  tthheessee  pprroovviissiioonnss  wweerree..2266    IInn  

ccoonnttrraasstt,,  ccoommppeettiinngg  ssppoorrttss  tteeaammss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  aaggrreeee  wwiitthh  oonnee  

aannootthheerr  oonn  iimmppoorrttaanntt  rreessppeeccttss  ooff  tthheeiirr  ggaammee,,  iinncclluuddiinngg  tteelleevviissiioonn  

rriigghhttss,,2277  ffrraanncchhiissee  llooccaattiioonn,,2288  aanndd  rreessttrraaiinnttss  oonn  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  

                                                  

2244  NNLLRRBB  vv..  KKaattzz,,  336699  UU..SS..  773366  ((11996622))..  

2255  BBrroowwnn,,  111166  SS..CCtt..  aatt  22112222..  

2266  PPaarraammoouunntt  FFaammoouuss  LLaasskkyy  CCoorrpp..  vv..  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  228822  UU..SS..  3300  ((11993300))..  

2277  UUnniitteedd  SSttaatteess  vv..  NNFFLL,,  111166  FF..  SSuupppp..  331199  ((EE..DD..  PPaa..  11995533))..    



ppllaayyeerrss''  sseerrvviicceess,,2299  aass  lloonngg  aass  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  iiss  rreeaassoonnaabbllee..    

TThhuuss,,  BBrreeyyeerr''ss  oobbsseerrvvaattiioonn  tthhaatt  aannttiittrruusstt  lliiaabbiilliittyy  iiss  

pprroobblleemmaattiicc  bbeeccaauussee  ""iitt  wwoouulldd  bbee  ddiiffffiiccuulltt,,  iiff  nnoott  iimmppoossssiibbllee,,  ttoo  

rreeqquuiirree  ggrroouuppss  ooff  eemmppllooyyeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  bbaarrggaaiinn  ttooggeetthheerr,,  

bbuutt  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ttoo  ffoorrbbiidd  tthheemm  ttoo  mmaakkee  aammoonngg  tthheemmsseellvveess  oorr  

wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aannyy  ooff  tthhee  ccoommppeettiittiioonn--rreessttrriiccttiinngg  aaggrreeeemmeennttss  

ppootteennttiiaallllyy  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaakkee  tthhee  pprroocceessss  wwoorrkk  oorr  iittss  rreessuullttss  

mmuuttuuaallllyy  aacccceeppttaabbllee""3300  aapppplliieess  wwiitthh  mmuucchh  wweeaakkeerr  ffoorrccee,,  iiff  aatt  aallll,,  

ttoo  ssppoorrttss  rreessttrraaiinnttss..3311  

  BBrreeyyeerr  nneexxtt  ppoosseedd  tthhee  qquueessttiioonn,,  aassssuummiinngg  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss  

aapppplliieedd,,  ""wwhhaatt  aarree  eemmppllooyyeerrss  ttoo  ddoo  oonnccee  iimmppaassssee  iiss  rreeaacchheedd??""3322    

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  aa  ttyyppiiccaall  iinndduussttrryy,,  wwhheerree  nnoonn--eexxeemmpptt  mmuullttii--

eemmppllooyyeerr  aaggrreeeemmeennttss  aarree  ppeerr  ssee  iilllleeggaall,,  tthhiiss  ppoosseess  ssiiggnniiffiiccaanntt  

pprroobblleemmss..      VViirrttuuaallllyy  aannyytthhiinngg  ttrruucckkiinngg  ccoommppaanniieess  ddiidd,,  ffoolllloowwiinngg  

                                                                                                                                                              

2288  NNBBAA  vv..  SSDDCC  BBaasskkeettbbaallll  CClluubb,,  IInncc..,,  881155  FF..22dd  556622  ((99tthh  CCiirr..  11998877))..  

2299  MMccNNeeiill  vv..  NNaattiioonnaall  FFoooottbbaallll  LLeeaagguuee,,  11999922--22  TTrraaddee  CCaass..  ((CCCCHH))  ¶¶  6699,,998822,,  aatt  

6688,,777711--7722  ((DD..  MMiinnnn..))..  

3300  BBrroowwnn,,  111166  SS..CCtt..  aatt  22112200..  

3311  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  mmaajjoorriittyy''ss  ccoonncceerrnn  tthhaatt  aannttiittrruusstt  pprreecceeddeennttss  wwoouulldd  aallllooww  

iinnffeerreenncceess  ooff  ccoonnssppiirraattoorriiaall  ccoonndduucctt  ffrroomm  uunniiffoorrmm  bbeehhaavviioorr  ooff  rriivvaallss,,  ssoo  tthhaatt  

aa  jjuurryy  mmiigghhtt  ffiinndd  vviirrttuuaallllyy  aannyy  ccoonndduucctt  bbyy  rriivvaall  eemmppllooyyeerrss  ttoo  bbee  iilllleeggaall  uunnddeerr  

tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss,,  iidd..,,  iiss  pprreemmiisseedd  oonn  tthhee  nnoottiioonn  tthhaatt  eemmppllooyyeerr  aaggrreeeemmeennttss  iinn  

tthhee  nnoonn--ssppoorrttss  ccoonntteexxtt  aarree  pprroobbaabbllyy  iilllleeggaall  ppeerr  ssee..    IInn  tthhee  ssppoorrttss  ccoonntteexxtt,,  nnoo  

oonnee  ddiissppuutteess  tthhaatt  tthhee  oowwnneerrss  hhaavvee  iinn  ffaacctt  aaggrreeeedd  ttoo  rreessttrraaiinn  ttrraaddee;;  tthhee  iissssuuee  

aallwwaayyss  iiss  wwhheetthheerr  tthhee  rreessttrraaiinntt  iiss  rreeaassoonnaabbllee  uunnddeerr  tthhee  SShheerrmmaann  AAcctt..  

3322  IIdd..  aatt  22112222--2233..  



iimmppaassssee  wwiitthh  tthhee  TTeeaammsstteerrss,,  wwoouulldd  bbee  iilllleeggaall  iiff  nnoott  eexxeemmpptt..    IInn  

tthhee  ssppoorrttss  ccoonntteexxtt,,  oowwnneerrss  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  aaggrreeee  oonn  ssoommee  sseett  ooff  

rruulleess  ffoorr  tthhee  lleeaagguuee  ttoo  ooppeerraattee  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  

ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg..    TThhee  aannsswweerr  ttoo  BBrreeyyeerr''ss  qquueessttiioonn  iiss  ssiimmppllyy  

tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  nneeeedd  ttoo  aaggrreeee  oonn  aa  sseett  ooff  rruulleess  tthhaatt  ppaassss  

aannttiittrruusstt  mmuusstteerr  ----  rruulleess  tthhaatt  oonnllyy  rreessttrraaiinn  ttrraaddee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  

rreeaassoonnaabbllyy  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroommoottee  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  oorr  ootthheerr  

lleeggiittiimmaattee  ggooaallss..3333  

  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr''ss  rreessppoonnssee  ttoo  tthhiiss  aannsswweerr  iiss  tthhee  kkeeyy  ttoo  

uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ooppiinniioonn..    TThhee  aannsswweerr  wwee  pprrooppoossee  mmeeaannss  eeaacchh  

ppaarrttiiccuullaarr  ssppoorrttss  lleeaagguuee  rreessttrraaiinntt  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  eevvaalluuaatteedd,,  

uunnddeerr  tthhee  aannttiittrruusstt  rruullee  ooff  rreeaassoonn,,  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss..    HHiiss  

rreessppoonnssee::  
BBuutt  aannyy  ssuucchh  eevvaalluuaattiioonn  mmeeaannss  aa  wweebb  ooff  ddeettaaiilleedd  rruulleess  
ssppuunn  bbyy  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  nnoonneexxppeerrtt  aannttiittrruusstt  jjuuddggeess  aanndd  
jjuurriieess,,  nnoott  aa  sseett  ooff  llaabboorr  rruulleess  eennffoorrcceedd  bbyy  aa  ssiinnggllee  
eexxppeerrtt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbooddyy,,  nnaammeellyy  tthhee  LLaabboorr  BBooaarrdd..    
TThhee  llaawwss  ggiivvee  tthhee  BBooaarrdd,,  nnoott  aannttiittrruusstt  ccoouurrttss,,  pprriimmaarryy  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ppoolliicciinngg  tthhee  ccoolllleeccttiivvee--bbaarrggaaiinniinngg  
pprroocceessss..    AAnndd  oonnee  ooff  tthheeiirr  oobbjjeeccttiivveess  wwaass  ttoo  ttaakkee  ffrroomm  
tthhee  aannttiittrruusstt  ccoouurrttss  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee,,  
tthhrroouugghh  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss,,  wwhhaatt  iiss  
ssoocciiaallllyy  oorr  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddeessiirraabbllee  ccoolllleeccttiivvee--
bbaarrggaaiinniinngg  ppoolliiccyy..    SSeeee  ssuupprraa,,  aatt  22112200;;  sseeee  aallssoo  [[MMeeaatt  
CCuutttteerrss  vv..]]  JJeewweell  TTeeaa,,  338811  UU..SS..  [[667766]]  aatt  771166--1199  [[11996666]]  
((ooppiinniioonn  ooff  GGoollddbbeerrgg,,  JJ..))..3344  

  

  TThhiiss  qquuoottee  iiss  aann  aammaazziinngg  rrhheettoorriiccaall  ""sslleeiigghhtt--ooff--hhaanndd..""    IItt  

iiss  iinnddiissppuuttaabbllyy  ttrruuee  tthhaatt  tthhrroouugghhoouutt  AAnngglloo--AAmmeerriiccaann  lleeggaall  hhiissttoorryy  

jjuuddggeess  hhaavvee  uusseedd  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  rreessttrraaiinntt  ooff  ttrraaddee,,  iinncclluuddiinngg  

iittss  SShheerrmmaann  AAcctt  ccooddiiffiiccaattiioonn,,  aass  aa  mmeeaannss  ooff  iimmppoossiinngg  tthheeiirr  oowwnn  

                                                  

3333  SSeeee  RRoossss,,  ssuupprraa  nnoottee  88..  

3344  111166  SS..CCtt..  aatt  22112233..  



ttyyppiiccaallllyy  aannttii--uunniioonn  vviieewwss  ooff  ""ssoocciiaallllyy  oorr  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddeessiirraabbllee  

ccoolllleeccttiivvee--bbaarrggaaiinniinngg  ppoolliiccyy,,""  aanndd  tthhaatt  oonnee  ooff  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  

ffeeddeerraall  llaabboorr  llaaww  wwaass  ttoo  eenndd  tthhaatt  pprraaccttiiccee..3355    OOuurr  ddiissppuuttee  wwiitthh  

tthhee  BBrroowwnn  mmaajjoorriittyy  wwaass  nnoott  iinn  iittss  ddeelleeggaattiioonn  ttoo  tthhee  NNLLRRBB  ooff  

aauutthhoorriittyy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  NNaattiioonnaall  FFoooottbbaallll  LLeeaagguuee''ss  

iimmppoossiittiioonn  ooff  aa  ppllaayyeerr--mmaarrkkeett  rreessttrraaiinntt  wwaass  uunnssoouunndd  ccoolllleeccttiivvee  

bbaarrggaaiinniinngg  ppoolliiccyy..    OOuurr  ddiissppuuttee  iiss  tthhaatt  tthhee  rreessttrraaiinntt  hhuurrtt  

ccoonnssuummeerrss..    AAnndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  hhaass  iinnssiisstteedd  tthhaatt  

ffeeddeerraall  jjuuddggeess,,  ttoo  ppaarraapphhrraassee  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr,,  rreettaaiinneedd  tthhee  ppoowweerr  

ttoo  ddeetteerrmmiinnee,,  tthhrroouugghh  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss,,  wwhhaatt  iiss  ssoocciiaallllyy  oorr  

eeccoonnoommiiccaallllyy  ddeessiirraabbllee  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  bbyy  bbaallaanncciinngg  

ppootteennttiiaallllyy  ccoonnfflliiccttiinngg  llaabboorr  aanndd  aannttiittrruusstt  ppoolliicciieess  wwhheenn  llaabboorr  

mmaarrkkeett  rreessttrraaiinnttss  aallssoo  hhaadd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeffffeecctt  oonn  ccoonnssuummeerrss..3366    

HHeerree  iiss  wwhhaatt  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr  ddiiddnn''tt  ssaayy  iinn  tthhiiss  rreevveeaalliinngg  

                                                  

3355  AAccttuuaallllyy,,  CCoonnggrreessss  ssoouugghhtt  ttoo  lliimmiitt  tthhiiss  pprraaccttiiccee  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  bbootthh  tthhee  

ssttaattuuttoorryy  llaabboorr  eexxeemmppttiioonn  iinn  tthhee  CCllaayyttoonn  AAcctt  aanndd  iinn  rreessttrriiccttiinngg  ffeeddeerraall  ccoouurrtt  

jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  llaabboorr  ddiissppuutteess  iinn  tthhee  NNoorrrriiss--LLaaGGuuaarrddiiaa  AAcctt,,  bbootthh  ooff  wwhhiicchh  

pprreecceeddeedd  tthhee  NNaattiioonnaall  LLaabboorr  RReellaattiioonnss  AAcctt''ss  ppaassssaaggee  iinn  11993355..  

3366    SSeeee,,  ee..gg..,,  CCoonnnneellll  CCoonnssttrr..  CCoo..  vv..  PPlluummbbeerrss,,  442211  UU..SS..  661166,,  662211--2222  ((11997755))  

((iimmpplliieedd  llaabboorr  eexxeemmppttiioonn  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvveess  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  aannttiittrruusstt  aanndd  

llaabboorr  ssttaattuutteess  aanndd  wwaass  iinnaapppplliiccaabbllee  wwhheerree  eeffffeecctt  oonn  bbuussiinneessss  mmaarrkkeett  ttoooo  ddiirreecctt  

aanndd  lleeggiittiimmaattee  ccoonncceerrnnss  ooff  uunniioonnss  nnoott  iimmpplliiccaatteedd));;  UUnniitteedd  MMiinnee  WWoorrkkeerrss  vv..  

PPeennnniinnggttoonn,,  338811  UU..SS..  665577,,  666644--6655  ((11996655))  ((aaggrreeeemmeenntt  ccoonncceerrnniinngg  mmaannddaattoorryy  

ssuubbjjeecctt  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  nnoott  aauuttoommaattiiccaallllyy  eexxeemmpptt  ffrroomm  SShheerrmmaann  AAcctt,,  aanndd  eexxeemmppttiioonn  

iinnaapppplliiccaabbllee  wwhheenn  iimmppaacctt  oonn  pprroodduucctt  mmaarrkkeett  tthhrroouugghh  eeffffeeccttiivvee  eexxcclluussiioonn  ooff  

eemmppllooyyeerrss''  rriivvaallss  ttoooo  ggrreeaatt))..  



qquuoottaattiioonn::  ((11))  tthhee  kkeeyy  pprreecceeddeenntt  ttoo  hhoolldd  tthhaatt  ffeeddeerraall  jjuuddggeess  ddoo  

nnoott  ssiimmppllyy  aappppllyy  aann  aaddmmiinniissttrraattiivveellyy--eennffoorrcceedd  llaabboorr  llaaww  wwhheerree  

bbootthh  llaabboorr  aanndd  pprroodduucctt  mmaarrkkeett  rreessttrraaiinnttss  aarree  aatt  iissssuuee  iiss  MMeeaatt  

CCuutttteerrss  vv..  JJeewweell  TTeeaa,,  wwhheerree  aa  llaabboorr  mmaarrkkeett  rreessttrraaiinntt  tthhaatt  

pprreevveenntteedd  ccoonnssuummeerrss  ffrroomm  ppuurrcchhaassiinngg  ppaacckkaaggeedd  mmeeaatt  aatt  nniigghhtt  wwaass  

uupphheelldd  oonnllyy  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  aaccttiivveellyy  ssoouugghhtt  bbyy,,  aanndd  eesssseennttiiaall  ttoo,,  

tthhee  kkeeyy  llaabboorr  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  uunniioonn;;3377  ((22))  JJuussttiiccee  AArrtthhuurr  

GGoollddbbeerrgg''ss  vviieeww  tthhaatt  aannttiittrruusstt  ccoouurrttss  ddiidd  nnoott  hhaavvee  rreevviieewwiinngg  

aauutthhoorriittyy  wwhheerree  tthhee  ssuubbjjeecctt  iinnvvoollvveedd  aa  mmaannddaattoorryy  ssuubbjjeecctt  ooff  

ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg,,  nnoo  mmaatttteerr  wwhhaatt  tthhee  eeffffeecctt  oonn  ccoonnssuummeerrss  aass  

aa  mmaatttteerr  ooff  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy,,  wwaass  aa  ccoonnccuurrrriinngg  ooppiinniioonn  tthhaatt  wwaass  

rreejjeecctteedd  bbyy  ssiixx  jjuussttiicceess  iinn  JJeewweell  TTeeaa;;3388  aanndd  ((33))  tthhaatt  oonnee  ooff  

JJuussttiiccee  GGoollddbbeerrgg''ss  llaaww  cclleerrkkss  dduurriinngg  tthhaatt  tteerrmm  wwaass  aa  yyoouunngg  

HHaarrvvaarrdd  ggrraadduuaattee  nnaammeedd  SStteepphheenn  BBrreeyyeerr..      

  IInn  ssuumm,,  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ssppoorrttss  lleeaagguuee  llaabboorr  rreessttrraaiinnttss  aarree  

ffuunnddaammeennttaallllyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  ttyyppiiccaall  mmuullttii--eemmppllooyyeerr  ccoolllleeccttiivvee  

bbaarrggaaiinniinngg  rreevveeaallss  tthhee  ffllaawweedd  rreeaassoonniinngg  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooppiinniioonn  

iinn  BBrroowwnn..    AAssssuummiinngg  aarrgguueennddoo  tthhaatt  aannttiittrruusstt  jjuuddggeess  hhaavvee  nnoo  

                                                  

3377  MMeeaatt  CCuutttteerrss  vv..  JJeewweell  TTeeaa  CCoo..,,  338811  UUSS..  667766,,  668899--9900  ((11996655))  ((pplluurraalliittyy  

ooppiinniioonn  ooff  WWhhiittee,,  JJ..))..    

3388  SSeeee  MMiinnee  WWoorrkkeerrss  vv..  PPeennnniinnggttoonn,,  338811  UU..SS..  667766,,  669977  ((11996655))  ((ooppiinniioonn  ooff  

GGoollddbbeerrgg,,  JJ..,,  ccoonnccuurrrriinngg  iinn  JJeewweell  TTeeaa  aanndd  ddiisssseennttiinngg  iinn  PPeennnniinnggttoonn));;  JJeewweell  

TTeeaa,,  338811  UU..SS..  aatt  773355  ((DDoouuggllaass,,  JJ..,,  ddiisssseennttiinngg))  ((ffiinnddiinngg  aannttiittrruusstt  lliiaabbiilliittyy  

bbeeccaauussee  ooff  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  ccoonncceerrnnss,,  ddeessppiittee  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  rreessttrraaiinntt  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  ppeerrmmiitttteedd  uunnddeerr  llaabboorr  

llaaww))..  



bbuussiinneessss  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  tthhee  NNaattiioonnaall  FFoooottbbaallll  LLeeaagguuee''ss  

iimmppoossiittiioonn  ooff  llaabboorr  mmaarrkkeett  rreessttrraaiinnttss  aarree  rreeaassoonnaabbllee  vviiss--aa--vviiss  

wwoorrkkeerrss  oorr  eemmppllooyyeerrss,,  tthhee  qquueessttiioonn  rreemmaaiinnss  wwhheetthheerr  aannttiittrruusstt  

jjuuddggeess  sshhoouulldd  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthheessee  rruulleess  aarree  rreeaassoonnaabbllee  vviiss--aa--

vviiss  ccoonnssuummeerrss..    TToo  aannsswweerr  tthhiiss  qquueessttiioonn  rreeqquuiirreess,,  aatt  lleeaasstt,,  aann  

aapppprreecciiaattiioonn  ooff  hhooww  llaabboorr  mmaarrkkeett  rruulleess  aaffffeecctt  mmiilllliioonnss  ooff  

oorrddiinnaarryy  cciittiizzeenn--vvootteerrss  oonn  wwhhoossee  bbeehhaallff  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss  wweerree  

eennaacctteedd..    AAss  tthhee  nneexxtt  PPaarrtt  ddeemmoonnssttrraatteess,,  tthheessee  rruulleess  aaffffeecctt  tthhee  

aabbiilliittyy  ooff  ffaannss  wwhhoo  ppaattrroonniizzee  mmoonnooppoollyy  ssppoorrttss  lleeaagguueess  ttoo  eennjjooyy  

eexxcciittiinngg  cchhaammppiioonnsshhiipp  sseeaassoonnss..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  rruulleess  aaggrreeeedd  ttoo  bbyy  

tthhee  ttyyppiiccaall  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyyeerr  hhaavvee  lliittttllee  eeffffeecctt  oonn  pprroodduucctt  

qquuaalliittyy;;  ccoommppeettiittiioonn,,  bbootthh  aammoonngg  ffiirrmmss  wwhhoo  aarree  ppaarrttyy  ttoo  mmuullttii--

eemmppllooyyeerr  bbaarrggaaiinniinngg,,  aanndd  ffiirrmmss  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbaarrggaaiinniinngg  

pprroocceessss,,  rreemmaaiinnss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  ccoonnssuummeerrss..    TThhiiss  

iiss  wwhhyy  aatthhlleetteess  ddeesseerrvvee  mmoorree  aannttiittrruusstt  pprrootteeccttiioonn  tthhaann  ffaaccttoorryy  

wwoorrkkeerrss..  

  

  



IIII  

TTHHEE  EECCOONNOOMMIICC  EEFFFFEECCTT  OOFF  SSPPOORRTTSS  LLEEAAGGUUEE  PPLLAAYYEERR  RREESSTTRRAAIINNTTSS  

OONN  CCOONNSSUUMMEERRSS  

  

  EEvveenn  tthhoouugghh  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss  aappppllyy  ttoo  

llaabboorr  mmaarrkkeettss  aass  wweellll  aass  aannyy  ootthheerrss,,3399  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr''ss  vviieeww  tthhaatt  

tthhee  llaabboorr  llaawwss  sshhiifftt  tthhee  llooccuuss  ooff  ppoolliiccyy--mmaakkiinngg  ffoorr  ccoolllleeccttiivvee  

bbaarrggaaiinniinngg  ppoolliiccyy  ttoo  tthhee  NNLLRRBB  hhaass  ggrreeaatteerr  ffoorrccee  iiff  tthheessee  ppoolliiccyy  

ccoonncceerrnnss  wweerree  tthhee  oonnllyy  oonneess  pprreesseenntt..    TThhee  aarrgguummeenntt  iiss  wwooeeffuullllyy  

iinnccoommpplleettee,,  hhoowweevveerr,,  wwhheenn  tthhee  qquueessttiioonn  iiss  rraaiisseedd  wwhheetthheerr  tthhee  

rreessttrraaiinnttss  aarree  ""rreeaassoonnaabbllee""  ffoorr  oowwnneerrss  ttoo  ttaakkee  vviiss--aa--vviiss  

ccoonnssuummeerrss..      

  MMoosstt  rruulleess  ttoo  wwhhiicchh  mmuullttii--eemmppllooyyeerr  bbaarrggaaiinniinngg  ggrroouuppss  wwoouulldd  

aaggrreeee  wwiitthhoouutt  uunniioonn  ccoonnsseenntt  hhaavvee  lliittttllee  eeffffeecctt  oonn  ccoonnssuummeerrss..    

TTrruucckkiinngg  ccoommppaanniieess  oorr  eelleeccttrriiccaall  ccoonnttrraaccttoorrss  ttyyppiiccaallllyy  aaggrreeee  oonn  aa  

wwaaggee  ssccaallee  aanndd  wwoorrkk  rruulleess,,  bbuutt  oofftteennttiimmeess  tthhee  eemmppllooyyeerrss''  ppoossiittiioonn  

iiss  cclloosseerr  ttoo  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  ccoonnssuummeerrss  tthhaann  tthhaatt  ooff  tthhee  uunniioonnss..    

WWhheenn,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  pprroodduucctt  mmaarrkkeett  ccoommppeettiittiioonn  iiss  vviiggoorroouuss  aanndd  

rreedduucceedd  ccoossttss  ((ffrroomm  lloowweerr  wwaaggeess  oorr  ootthheerr  llaabboorr--rreellaatteedd  ccoosstt  

                                                  

3399  AAnnddeerrssoonn  vv..  SShhiippoowwnneerrss  AAssss''nn,,  227722  UU..SS..  335599  ((11992266))  ((eemmppllooyyeerr  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  

rreessttrraaiinn  ttrraaddee  aammoonngg  mmeerrcchhaanntt  sseeaaffaarreerrss  hheelldd  iilllleeggaall  uunnddeerr  tthhee  SShheerrmmaann  AAcctt))..    

SSeeee  aallssoo  MMaannddeevviillllee  IIssllaanndd  FFaarrmmss  vv..  AAmmeerriiccaann  CCrryyssttaall  SSuuggaarr  CCoo..,,  333344  UU..SS..  221199,,  

223366  ((11994477))  ((tthhee  ""ssttaattuuttee  ddooeess  nnoott  ccoonnffiinnee  iittss  pprrootteeccttiioonn  ttoo  ccoonnssuummeerrss,,  oorr  ttoo  

ppuurrcchhaasseerrss,,  oorr  ttoo  ccoommppeettiittoorrss,,  oorr  ttoo  sseelllleerrss........    TThhee  AAcctt  iiss  ccoommpprreehheennssiivvee  iinn  

iittss  tteerrmmss  aanndd  ccoovveerraaggee,,  pprrootteeccttiinngg  aallll  wwhhoo  aarree  mmaaddee  vviiccttiimmss  ooff  tthhee  ffoorrbbiiddddeenn  

pprraaccttiicceess  bbyy  wwhhoommeevveerr  tthheeyy  mmaayy  bbee  ppeerrppeettrraatteedd..""))..  



ssaavviinnggss))  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  rreefflleecctteedd  iinn  lloowweerr  pprriicceess,,  ccoonnssuummeerrss  

hhaarrddllyy  hhaavvee  aann  iinntteerreesstt  iinn  ssuubbjjeeccttiinngg  eemmppllooyyeerrss  ttoo  cclloossee  

aannttiittrruusstt  ssccrruuttiinnyy  ooff  tthheeiirr  aaggrreeeemmeennttss..  

  IInn  ccoonnttrraasstt,,  ccoonnssuummeerrss  hhaavvee  aa  vviittaall  iinntteerreesstt  iinn  ssuubbjjeeccttiinngg  

ssppoorrttss  lleeaagguueess  ttoo  cclloossee  aannttiittrruusstt  ssccrruuttiinnyy..    CCoonnssuummeerrss  wwaanntt  cclloossee  

aanndd  eexxcciittiinngg  ccoonntteessttss..    EEaacchh  yyeeaarr,,  mmoosstt  tteeaammss  hhaavvee  ddiissaappppooiinnttiinngg  

sseeaassoonnss;;  mmoosstt  ssppoorrttss  ffaannss  lliivvee  iinn  tthhee  hhooppee  tthhaatt  tthheeiirr  tteeaamm  ccaann  

iimmpprroovvee  aanndd  tthhaatt  tthhee  ffeeww  ssuucccceessssffuull  tteeaammss  ddeecclliinnee  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee..    

OOuurr  tthheessiiss  iiss  tthhaatt  aann  uunnrreessttrraaiinneedd  llaabboorr  mmaarrkkeett  ffaacciilliittaatteess  tthhiiss  

rreeggeenneerraattiivvee  pprroocceessss..    AAnn  uunnrreessttrraaiinneedd  mmaarrkkeett  aalllloowwss  tteeaammss  tthhaatt  

ddiidd  nnoott  ccoonntteenndd  ffoorr  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp  ttoo  oobbttaaiinn,,  iinn  tthhee  

mmaarrkkeettppllaaccee,,  qquuaalliittyy  ppllaayyeerrss  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  iimmpprroovvee..    CCoonnvveerrsseellyy,,  

tteeaammss  tthhaatt  aarree  ssuucccceessssffuull  oofftteenn  ffaaccee  ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeww  ssaallaarryy  

ddeemmaannddss  aanndd  pprreessssuurree  ffrroomm  yyoouunnggeerr  ppllaayyeerrss  tthhaatt  mmaakkee  iitt  mmoorree  

ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  tthheemm  ttoo  rreettaaiinn  aallll  tthheeiirr  ttaalleenntteedd  ppllaayyeerrss..    IInn  

ccoonnttrraasstt,,  wwee  bbeelliieevvee  tthhaatt  aa  rreessttrraaiinneedd  llaabboorr  mmaarrkkeett  hhaarrmmss  tthhiiss  

pprroocceessss..    TTeeaammss  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  iimmpprroovvee  ffiinndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddoo  ssoo,,  

ffoorr  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  oobbttaaiinn  ttaalleenntteedd  ppllaayyeerrss  iiss  ttoo  ttrraaddee  aann  

eeqquuaallllyy  ttaalleenntteedd  ppllaayyeerr  ooffff  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  rroosstteerr..    DDoommiinnaanntt  tteeaammss  

ccaann  bbuuiilldd  ddyynnaassttiieess  bbeeccaauussee  tthheeiirr  hhiigghhllyy  ttaalleenntteedd  ppllaayyeerrss  hhaavvee  nnoo  

ootthheerr  ooppttiioonnss  bbuutt  ttoo  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  tteeaamm..      

  FFoorr  mmaannyy  yyeeaarrss,,  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  eeccoonnoommiicc  wwiissddoomm  ddiidd  nnoott  

aaggrreeee  wwiitthh  oouurr  hhyyppootthheessiiss..    RRaatthheerr,,  mmaannyy  eeccoonnoommiissttss  aarrgguueedd  tthhaatt  

tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  ppllaayyeerr  ttaalleenntt  iiss  nnoott  aaffffeecctteedd  bbyy  ppllaayyeerr  

rreessttrraaiinnttss;;  rraatthheerr,,  tthheeyy  aarrgguueedd,,  aa  ppllaayyeerr  wwiillll  eenndd  uupp  oonn  tthhee  ssaammee  

tteeaamm  ((tthhee  oonnee  tthhaatt  vvaalluueess  hhiiss  sseerrvviicceess  tthhee  mmoosstt))  rreeggaarrddlleessss  ooff  

tthhee  lleevveell  ooff  rreessttrraaiinntt  iinn  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett..    TThhee  oonnllyy  eeffffeecctt  ooff  



tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett  rruulleess,,  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  ccoonncclluuddeedd,,  

ccoonncceerrnneedd  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ssaallaarryy  ----  aa  ffrreeee  aaggeenntt  wwoouulldd  

rreecceeiivvee  aa  llaarrggee  ssaallaarryy,,  wwhhiillee  tthhee  ppllaayyeerr''ss  ffoorrmmeerr  tteeaamm  wwoouulldd  

rreecceeiivvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoommppeennssaattiioonn  iinn  aa  rreessttrriicctteedd  mmaarrkkeett  wwhheenn  

aassssiiggnniinngg  aa  ppllaayyeerr''ss  ccoonnttrraacctt  rriigghhttss  ttoo  aa  mmoorree  hhiigghhllyy  vvaalluueedd  

vveennuuee..4400    HHoowweevveerr,,  ssttuuddiieess  ooff  MMaajjoorr  LLeeaagguuee  BBaasseebbaallll,,  wwhheerree  tthhee  

llaabboorr  mmaarrkkeett  wwaass  ttrraannssffoorrmmeedd  wwiitthhiinn  aa  oonnee  yyeeaarr  ppeerriioodd  iinn  11997766  

ffrroomm  aa  rreeggiimmee  ooff  aallmmoosstt  ccoommpplleettee  mmoonnooppssoonnyy  ----  tthhee  ffaammoouuss  rreesseerrvvee  

ccllaauussee  ttyyiinngg  aa  ppllaayyeerr  ttoo  aa  tteeaamm  ffoorr  lliiffee  ----  ttoo  vviirrttuuaallllyy  

uunnlliimmiitteedd  ffrreeee  aaggeennccyy  ffoorr  ppllaayyeerrss  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  ssiixx  yyeeaarrss  ooff  

mmaajjoorr  lleeaagguuee  sseerrvviiccee,,  nnooww  ppooiinntt  ttoo  tthhee  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  ppllaayyeerr  

rreessttrraaiinnttss  ddoo  iinnddeeeedd  aaffffeecctt  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  ppllaayyeerrss  aanndd  tthhee  

ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  aammoonngg  tteeaammss..4411  

                                                  

4400  TThhee  pprrooppoossiittiioonn  wwaass  ffiirrsstt  aarrttiiccuullaatteedd  iinn  SSiimmoonn  RRootttteennbbeerrgg,,  TThhee  BBaasseebbaallll  

PPllaayyeerrss''  LLaabboorr  MMaarrkkeett,,  6644  JJ..  PPOOLL..  EECCOONN..    224422  ((11995566))..  

4411  TThheessee  ssttuuddiieess  aarree  ddeettaaiilleedd  iinn  RRoossss,,  ssuupprraa  nnoottee  88..    SSeeee,,  ee..gg..,,  AANNDDRREEWW  

ZZIIMMBBAALLIISSTT,,  BBAASSEEBBAALLLL  AANNDD  BBIILLLLIIOONNSS  9955  ((11999922))  ((""[[bb]]yy  aannyy  mmeeaassuurree,,  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  

hhaass  nnoott  oonnllyy  nnoott  bbeeccoommee  mmoorree  uunneeqquuaall  ssiinnccee  [[tthhee  oonnsseett  ooff  ffrreeee  aaggeennccyy  iinn]]  11997766,,  

iitt  hhaass  bbeeccoommee  nnoottiicceeaabbllyy  mmoorree  eeqquuaall..""));;  DDaavviidd  AA..  BBeessaannkkoo  &&  DDaanniieell  SSiimmoonn,,  

RReessoouurrccee  AAllllooccaattiioonn  iinn  tthhee  BBaasseebbaallll  PPllaayyeerrss''  LLaabboorr  MMaarrkkeett::  AAnn  EEmmppiirriiccaall  

IInnvveessttiiggaattiioonn,,  2211  ((##11))  RREEVV..  BBUUSS..  &&  EECCOONN..  RREESS..  7788--7799  ((11998855))  ((ddaattaa  sshhoowwiinngg  tthhaatt  

ppiittcchhiinngg,,  aass  mmeeaassuurreedd  bbyy  eeaarrnneedd  rruunn  aavveerraaggee,,  wwaass  mmoorree  bbaallaanncceedd  aafftteerr  11997766  

""ssuuggggeesstt  tthhaatt  iiff  aannyytthhiinngg  hhaass  hhaappppeenneedd,,  wwiitthhiinn--sseeaassoonn  ccoommppeettiittiivvee  eeqquuaalliittyy  hhaass  

iinnccrreeaasseedd  ssiinnccee  ffrreeee  aaggeennccyy""));;  iidd..  aatt  8822--8833  ((ssttuuddyy  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  11997766--8822  

ffoouunndd  tthhaatt  wwhhiillee  5555%%  ooff  ffrreeee  aaggeennttss  mmoovveedd  ttoo  llaarrggeerr  mmaarrkkeettss,,  5566%%  mmoovveedd  ttoo  

tteeaammss  wwiitthh  aa  wwoorrssee  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee;;  aammoonngg  ssuuppeerriioorr  ppllaayyeerrss,,  5599%%  mmoovveedd  ttoo  



                                                                                                                                                              

llaarrggeerr  mmaarrkkeettss,,  bbuutt  6644%%  mmoovveedd  ttoo  tteeaammss  wwiitthh  iinnffeerriioorr  rreeccoorrddss));;    EErriicc  MM..  

LLeeiiffeerr,,  EEnnddooggeenniizziinngg  ccoonntteexxtt::  ooppppoorrttuunniittyy,,  oorrggaanniizzaattiioonn,,  aanndd  ddeeaallmmaakkiinngg  iinn  

mmaajjoorr  lleeaagguuee  bbaasseebbaallll,,  2233  SSOOCC..  SSCCII..  RREESS..  226633,,  228833  ((11999944))  ((aannaallyyssiiss  ooff  221111  ffrreeee  

aaggeenntt  aaccqquuiissiittiioonnss  ffrroomm  11997755  ttoo  11998877  ffoouunndd  tthhaatt  ssmmaalllleerr  cciittyy  tteeaammss  wweerree  mmoorree  

lliikkeellyy  ttoo  aaccqquuiirree  ppllaayyeerrss  ffrroomm  llaarrggeerr  cciittyy  tteeaammss  tthhaann  vviiccee  vveerrssaa,,  aanndd  tthhaatt  

tteeaammss  wweerree  lleeaasstt  lliikkeellyy  ttoo  aaccqquuiirree  ffrreeee  

aaggeennttss  ffrroomm  tteeaammss  wwiitthh  iinnffeerriioorr  rreeccoorrddss));;  SStteepphheenn  FF..  RRoossss,,  MMoonnooppoollyy    SSppoorrttss  

LLeeaagguueess,,  7733  MMiinnnn..  LL..  RReevv..  664433,,  667733--7766  ((11998899))  ((ccoommppaarraabbllee  sseevveenn--yyeeaarr  ppeerriiooddss  

sshhoowweedd  iinnccrreeaassee  iinn  nnuummbbeerr  ooff  tteeaammss  ffiinniisshhiinngg  wwiitthhiinn  1100  ggaammeess  ooff  tthhee  ppeennnnaanntt  

wwiinnnneerr  ffrroomm  3344  ttoo  4488  aafftteerr  ffrreeee  aaggeennccyy;;  iinnccrreeaassee  iinn  ppeennnnaanntt  wwiinnnneerrss  ffrroomm  1111  ttoo  

1177;;  ddeeccrreeaassee  iinn  tteeaammss  wwiinnnniinngg  ffoouurr  ooff  sseevveenn  ppeennnnaannttss  ffrroomm  ffoouurr  ttoo  oonnee;;  aanndd  

ddeeccrreeaassee  iinn  rraacceess  wwhheerree  nnoo  tteeaammss  ffiinniisshheedd  wwiitthhiinn  1100  ggaammeess  ooff  ppeennnnaanntt  wwiinnnneerr  

ffrroomm  eeiigghhtt  ttoo  tthhrreeee));;  AAllaann  BBaallffoouurr  &&  PPhhiilllliipp  KK..  PPoorrtteerr,,  TThhee  RReesseerrvvee  CCllaauussee  iinn  

PPrrooffeessssiioonnaall  SSppoorrttss::  LLeeggaalliittyy  aanndd  EEffffeecctt  oonn  CCoommppeettiittiivvee  BBaallaannccee,,  4422  LLAABBOORR  LL..JJ..  

88,,  1155  ((11999911))  ((ccoommppaarriinngg  11996611--7766  aanndd  11997777--8888,,  aanndd  ffiinnddiinngg  ddeeccrreeaassee  iinn  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  rraacceess  wwhheerree  nnoo  tteeaamm  ffiinniisshheedd  wwiitthhiinn  ffiivvee  ggaammeess  ooff  ppeennnnaanntt  wwiinnnneerr  

ffrroomm  5500%%  ttoo  2255%%))..    CCff..  TTrriiaall  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  RRooggeerr  GG..  NNoollll,,  NNBBAA  vv..  WWiilllliiaammss,,  9944  

CCiivv..  44448888  ((KKTTDD))  ((SS..DD..NN..YY..))  ¶¶  1111  ((aannaallyyssiiss  ooff  bbaasskkeettbbaallll  ssuuggggeesstteedd  ""ggrreeaatteerr  

rreessttrriiccttiioonnss  aaggaaiinnsstt  ccoommppeettiittiioonn  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ccrreeaattee  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  

tteeaammss  aarree  ppeerrssiisstteennttllyy  ggoooodd  oorr  ppeerrssiisstteennttllyy  bbaadd""))..  

  

  TTwwoo  rreecceenntt  wwoorrkkss  bbyy  PPrrooffeessssoorrss  JJaammeess  QQuuiirrkk  aanndd  RRooddnneeyy  FFoorrtt  ssuuggggeesstt  tthhaatt  

tthhee  ddaattaa  ddoo  nnoott  ssuuppppoorrtt  tthhee  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  hhaarrmm  ccoommppeettiittiivvee  

bbaallaannccee..    JJAAMMEESS  QQUUIIRRKK  &&  RROODDNNEEYY  FFOORRTT,,  PPAAYY  DDIIRRTT  ((11999922));;  RRooddnneeyy  FFoorrtt  &&  JJaammeess  QQuuiirrkk,,  

CCrroossss--ssuubbssiiddiizzaattiioonn,,  IInncceennttiivveess,,  aanndd  OOuuttccoommeess  iinn  PPrrooffeessssiioonnaall  TTeeaamm  SSppoorrttss  

LLeeaagguueess,,  3333  JJ..  EECCOONN..  LLIITT..  11226655,,  11229911  ((11999955))..    FFoorr  aa  ccrriittiiqquuee  ooff  tthheeiirr  aannaallyyssiiss,,  



  WWee  ppeerrffoorrmmeedd  oouurr  oowwnn  ssttaattiissttiiccaall  ccoommppaarriissoonn  ooff  tteeaammss  iinn  tthhee  

ppoosstt--ffrreeee  aaggeenntt  ppeerriioodd  ccoommppaarreedd  ttoo  tteeaammss  iinn  tthhee  pprriioorr  ppeerriioodd..    

FFiirrsstt,,  wwee  sseelleecctteedd  aa  mmeetthhoodd  ooff  mmeeaassuurriinngg  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  aanndd  

eexxaammiinneedd  wwhheetthheerr  tthhee  eerraa  wwiitthhoouutt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  

ddiissppllaayyeedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iimmpprroovveedd  bbaallaannccee..    NNeexxtt,,  wwee  ddiirreeccttllyy  

tteesstteedd  oouurr  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  rreessuulltt  iinn  aann  

iinneeffffiicciieenntt  aallllooccaattiioonn  ooff  ppllaayyeerrss  bbyy  eexxaammiinniinngg  tthhee  rreeaallllooccaattiioonn  

ooff  ppiittcchheerrss  bbeettwweeeenn  sseeaassoonnss  uunnddeerr  tthhee  pprree--11997766  rreesseerrvvee  ccllaauussee  aanndd  

tthhee  ppoosstt--11997766  eerraa  ooff  ffrreeee  aaggeennccyy..    OOuurr  rreessuullttss  ssuuppppoorrtt  oouurr  

hhyyppootthheessiiss::  tteeaammss  wweerree  mmoorree  bbaallaanncceedd  aafftteerr  11997766  tthhaann  bbeeffoorree,,  aanndd  

mmoorree  qquuaalliittyy  ppiittcchheerrss  mmoovveedd  aawwaayy  tteeaammss  tthhaatt  wweerree  iinn  ccoonntteennttiioonn  

ttoowwaarrdd  tteeaammss  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  oouutt  ooff  ccoonntteennttiioonn  oonnccee  ppllaayyeerr  

rreessttrraaiinnttss  wweerree  rreemmoovveedd  iinn  11997766..  

  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  wwee  llooookkeedd  aatt  tteeaamm  rreeccoorrddss  

ffrroomm  11996611  ttoo  11999922..    WWee  cchhoossee  tthheessee  ttwwoo  ppeerriiooddss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

bbiiffuurrccaattee  tthhee  ppeerriioodd  ooff  3322  yyeeaarrss  iinnttoo  eevveenn  sseettss  ooff  1166  yyeeaarrss::  11996611  

ttoo  11997766  ((tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd))  aanndd  11997777  ttoo  11999922  ((ppoosstt--ffrreeee  

aaggeennccyy  ppeerriioodd))..    TThhee  ffiirrsstt  sseett  ooff  tteeaamm  ssttaattiissttiiccss  wwee  llooookkeedd  aatt  

wwaass  tthhee  yyeeaarr--ttoo--yyeeaarr  ccoorrrreellaattiioonn  ooff  tteeaamm  rreeccoorrddss  ttoo  eeaacchh  tteeaamm''ss  

rreeccoorrdd  iinn  tthhee  pprriioorr  yyeeaarr..      OOuurr  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  ffrreeee  aaggeennccyy  mmaakkeess  

                                                                                                                                                              

sseeee  RRoossss,,  ssuupprraa  nnoottee  88,,  aatt  665544--5588,,  aarrgguuiinngg  tthhaatt  tthheeiirr  ddaattaa  ddooeess  ssuuppppoorrtt  oouurr  

hhyyppootthheessiiss,,  aalltthhoouugghh  nnoott  ttoo  tthhee  hhiigghh  ddeeggrreeee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssttaattiissttiiccaall  

ssiiggnniiffiiccaannccee,,  aanndd  tthhaatt  tthheeiirr  pprriinncciippaall  mmeeaassuurree  ooff  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  ----  tthhee  

aavveerraaggee  ddiissppeerrssiioonn  ooff  wwiinn--lloossss  ppeerrcceennttaaggeess  oovveerr  ttiimmee  ----  iiss  aann  iinnaaddeeqquuaattee  

mmeeaassuurree  ooff  tthhoossee  aassppeeccttss  ooff  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  tthhaatt  

ffaannss  ddeessiirree..  



iitt  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  ttaalleenntt--llaaddeenn  tteeaammss  ttoo  rree--ssiiggnn  aallll  tthheeiirr  

qquuaalliittyy  ppllaayyeerrss  aanndd  mmaakkeess  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  tteeaammss  wwiitthh  iinnffeerriioorr  

ttaalleenntt  ttoo  qquuiicckkllyy  iimmpprroovvee  tthhrroouugghh  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ffrreeee  aaggeennttss  

ssuuggggeessttss  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  eexxppeecctt  ttoo  sseeee  aa  wweeaakkeerr  rreellaattiioonnsshhiipp  

bbeettwweeeenn  tteeaamm’’ss  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee  ffrroomm  oonnee  yyeeaarr  ttoo  tthhee  nneexxtt  iinn  

tthhee  ppoosstt--ffrreeee  aaggeennccyy  eerraa..    TThhaatt  iiss,,  wwee  wwoouulldd  eexxppeecctt  ttoo  sseeee  mmoorree  

ppeerrssiisstteennccee  iinn  tteeaamm  wwiinnnniinngg  rreeccoorrddss  uunnddeerr  tthhee  rreesseerrvvee  ccllaauussee..      

  IInn  oorrddeerr  ttoo  tteesstt  tthhiiss  pprrooppoossiittiioonn  wwee  rraann  aa  sseett  ooff  ffoouurr  

rreeggrreessssiioonnss  ooff  tthhee  ffoorrmm::  

((11))    WWiinnPPCCTT  ==        ++    11  WWiinnPPCCTT((--11))  ++    22  WWiinnPPCCTT((--22))  ++    33  WWiinnPPCCTT((--33))  

  WWhheerree::      

    WWiinnPPCCTT  ==  TTeeaamm  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee  

    WWiinnPPCCTT((--LL))  ==  TTeeaamm  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee,,  llaaggggeedd  LL  yyeeaarrss..  

  WWee  rraann  tthhiiss  rreeggrreessssiioonn  oovveerr  tthhee  eennttiirree  3322  yyeeaarr  ppeerriioodd,,  aanndd  

ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  ttwwoo  1166--yyeeaarr  ssuubbppeerriiooddss..    TThhee  rreessuullttss  aarree  sshhoowwnn  iinn  

TTaabblleess  11  ttoo  44..    IInn  TTaabbllee  11,,  wwee  sshhooww  tthhee  ccoommbbiinneedd  rreessuullttss  oovveerr  tthhee  

3322  yyeeaarr  ppeerriioodd,,  wwiitthhoouutt  mmaakkiinngg  aannyy  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  pprree--  

aanndd  ppoosstt--  ffrreeee  aaggeennccyy  eerraass..    TThhee  ccooeeffffiicciieennttss  oonn  tthhee  llaaggggeedd  

wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee  vvaarriiaabblleess  ccaann  bbee  iinntteerrpprreetteedd  aass  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  aannyy  tteeaamm’’ss  ccuurrrreenntt  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee  

aanndd  iittss  ppeerrcceennttaaggee  iinn  tthhee  llaaggggeedd  yyeeaarr..    FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  tteeaamm  wwhhoossee  

wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee  iiss  1100  ppeerrcceennttaaggee  ppooiinnttss  hhiigghheerr  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  

yyeeaarr  wwiillll  hhaavvee  33..88  ppooiinnttss  ooff  tthhaatt  iimmpprroovveemmeenntt  ccaarrrryy  oovveerr  iinnttoo  tthhee  

ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarr,,  aallll  eellssee  bbeeiinngg  eeqquuaall..4422    TThhee  ttaabbllee  sshhoowwss  tthhaatt  

                                                  

4422  NNoottee  aallll  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggeess  aarree  eexxpprreesssseedd  iinn  rreeaall  nnuummbbeerr  ffoorrmmaatt      aa  

wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee  ooff  225500  eeqquuaallss  00..225500..  



wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggeess  aarree  mmoosstt  cclloosseellyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  mmoosstt  rreecceenntt  

yyeeaarr  aanndd  ttrraaiill  ooffff  oovveerr  ttiimmee..    FFrroomm  aa  ssttaattiissttiiccaall  ssttaannddppooiinntt,,  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiippss  hhaavvee  aa  mmuucchh  ggrreeaatteerr  ssiiggnniiffiiccaannccee  lleevveell  ffoorr  tthhee  mmoorree  

rreecceenntt  llaaggss..    TTaabbllee  11  iiss  uusseedd  aass  aa  bbeenncchhmmaarrkk  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  wwee  

ccoommppaarree  rreeggrreessssiioonn  rreessuullttss  ccaallccuullaatteedd  oovveerr  eeaacchh  ssuubbsseett  ooff  yyeeaarrss..  

  TTaabbllee  22  sshhoowwss  tthhee  rreessuullttss  ffoorr  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  eerraa..    

TTaabbllee  33  sshhoowwss  tthhee  rreessuullttss  ffoorr  tthhee  ppoosstt--ffrreeee  aaggeennccyy  eerraa..    TThhee  

rreeggrreessssiioonn  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ggrreeaatteerr  ttiimmee  ppeerrssiisstteennccee  

ooff  wwiinnnniinngg  rreeccoorrddss  iinn  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  eerraa  tthhaann  iinn  tthhee  ppoosstt--

ffrreeee  aaggeennccyy  eerraa..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ffoorr  tthhee  oonnee--yyeeaarr  llaagg,,  tthhee  pprree--ffrreeee  

aaggeennccyy  vvaalluuee  iiss  00..4444  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  lloowweerr  ppoosstt--ffrreeee  aaggeennccyy  vvaalluuee  

ooff  00..3333..    FFoorr  tthhee  ttwwoo--yyeeaarr  llaagg,,  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  vvaalluueess  aarree  

ssiimmiillaarr  ttoo  oonnee  aannootthheerr,,  wwiitthh  tthhee  ppoosstt--ffrreeee  aaggeennccyy  vvaalluuee  ssoommeewwhhaatt  

hhiigghheerr..    FFoorr  tthhee  tthhrreeee--yyeeaarr  llaagg,,  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  vvaalluuee  iiss    

00..110022  ((aanndd  nneeaarrllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  tthhee  9955%%  lleevveell  ooff  ccoonnffiiddeennccee)),,  

wwhheerreeaass  tthhee  ppoosstt--ffrreeee  aaggeennccyy  vvaalluuee  iiss  00..002288  aanndd  iiss  nnoott  

ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  aannyy  rreeaassoonnaabbllee  lleevveell  ooff  ssiiggnniiffiiccaannccee..    TThhiiss  llaasstt  

ssttaattiissttiicc  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iimmppoorrttaanntt  iiff  oonnee  sseeeess  tthhrreeee--yyeeaarr  

""ccyycclleess""  ffoorr  ggoooodd  tteeaammss  ttoo  ffaallll  bbaacckk  aanndd  ppoooorr  tteeaammss  ttoo  ccoonntteenndd  aass  

ddeessiirraabbllee  ffoorr  ssppoorrttss  ffaannss..  

  AA  ffiinnaall  sseett  ooff  rreeggrreessssiioonn  rreessuullttss  iiss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  44..    IInn  

tthhiiss  rreeggrreessssiioonn,,  wwee  ccoommbbiinneedd  tthhee  ttwwoo  ppeerriiooddss,,  bbuutt  iinncclluuddeedd  aann  

iinntteerrcceepptt  dduummmmyy  vvaarriiaabbllee    FFrreeee    ((aassssiiggnniinngg  aa  vvaalluuee  ooff  uunniittyy  ffoorr  

tthhee  11997777--9922  ppeerriioodd)),,  aass  wweellll  aass  iinntteerraaccttiioonn  dduummmmyy  vvaarriiaabblleess  ffoorr  

tthhee  llaaggggeedd  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggeess  ((PPCCTTFFrreeee((--11)),,  PPCCTTFFrreeee((--22))  &&  



PPCCTTFFrreeee((--33))))..4433    UUssiinngg  tthhiiss  rreeggrreessssiioonn  ffoorrmmaatt  wwee  ccaann  tteesstt  wwhheetthheerr  

oorr  nnoott  iinnddiivviidduuaall  rreeggrreessssiioonnss  ffoorr  eeaacchh  ppeerriioodd  aarree  ssttaattiissttiiccaallllyy  

ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  oonnee  aannootthheerr..    TThhee  rreeggrreessssiioonn  rreessuullttss  aarree  

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  ----  tthhee  llaagg  ppeerriiooddss  

hhaadd  mmoorree  iimmppaacctt  iinn  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd..    FFrroomm  aa  

ssttaattiissttiiccaall  ssttaannddppooiinntt,,  tthhee  oonnee  yyeeaarr--llaagg  iinntteerraaccttiioonn  tteerrmm  

((PPCCTTFFrreeee((--11))))  hhaass  aa  ccoonnffiiddeennccee  lleevveell  ooff  aallmmoosstt  9900  ppeerrcceenntt..4444      

  WWee  ccoonncclluuddee  ffrroomm  tthheessee  tteessttss  tthhaatt  tthhee  ppeerrssiisstteennccee  ooff  wwiinnnniinngg  

ppeerrcceennttaaggeess  oovveerr  ttiimmee  aappppeeaarrss  ttoo  hhaavvee  wweeaakkeenneedd  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  

ffrreeee  aaggeennccyy..    TThhiiss  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  oouurr  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  ppllaayyeerr  

rreessttrraaiinnttss  hhaarrmm  ccoonnssuummeerrss''  iinntteerreesstt  iinn  ccoommppeettiittiivveellyy  bbaallaanncceedd  

sseeaassoonnss,,  aanndd  wwoouulldd  aappppeeaarr  ttoo  rreejjeecctt  tthhee  ccoouunntteerr--hhyyppootthheessiiss,,  wwhhiicchh  

uunnddeerrlliieess  tthhee  BBrroowwnn  ccaassee,,  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pprroopprriieettyy  ooff  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  aammoonngg  pprrooffeessssiioonnaall  

tteeaamm  oowwnneerrss  aarree  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  llaabboorr..  

  

                                                  
4433    AAnn  iinntteerraaccttiioonn  dduummmmyy  vvaarriiaattiioonn  iiss  tthhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  dduummmmyy  vvaarriiaabbllee    FFrreeee    
aanndd  tthhee  tteeaamm  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggee  ffoorr  tthhee  llaagg  yyeeaarr..    FFoorr  eexxaammppllee,,  PPCCTTFFrreeee((--11))  ==  
WWiinnPPCCTT((--11))  xx  FFrreeee,,  ffoorr  eeaacchh  tteeaamm  yyeeaarr..    

4444  WWee  aallssoo  ppeerrffoorrmmeedd  aann  FF--tteesstt  ffoorr  ssttrruuccttuurraall  cchhaannggee  oovveerr  ttiimmee..    TThhee  

hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  tthhee  ppeerriiooddss  aarree  tthhee  ssaammee  ccaann  bbee  rreejjeecctteedd  aatt  aa  lleevveell  ooff  

ccoonnffiiddeennccee  bbeettwweeeenn  8800--8855%%..    AAlltthhoouugghh  tthhiiss  iiss  bbeellooww  tthhee    9955  ppeerrcceenntt  lleevveell  tthhaatt  

iiss  ttyyppiiccaallllyy  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssttaattiissttiiccaall  cceerrttaaiinnttyy,,  tthhee  tteesstt  iiss  hhiigghhllyy  

ssuuggggeessttiivvee..    SSeeee  nnoottee  5511  iinnffrraa..  



  TTaabbllee  11..    RReeggrreessssiioonn  rreessuullttss  oovveerr  11996611--11999922..  

  CCooeeffffiicciieenn

tt  

SSttaannddaarrdd  

EErrrroorr  

TT--

SSttaattiissttiicc  

CCoonnffiiddeennccee  

%%  

WWiinnPPCCTT((--11))  ..338811  ..003377  1100..44  >>  9955%%  

WWiinnPPCCTT((--22))  ..114466  ..003399  33..77  >>  9955  

WWiinnPPCCTT((--33))  ..006644  ..003366  11..88  9922..44  

CCoonnssttaanntt  ..220077  ..001199  1111..00  >>  9955  

  

RR22==  ..2277  

  

TTaabbllee  22..    RReeggrreessssiioonn  rreessuullttss  oovveerr  11996611--11997766..  

  CCooeeffffiicciieenn

tt  

SSttaannddaarrdd  

EErrrroorr  

TT--

SSttaattiissttiicc  

CCoonnffiiddeennccee  

%%  

WWiinnPPCCTT((--11))  ..444444  ..005555  88..1122  >>  9955%%  

WWiinnPPCCTT((--22))  ..112244  ..005599  22..0099  >>  9955  

WWiinnPPCCTT((--33))  ..110022  ..005533  11..9911  9944..66  

CCoonnssttaanntt  ..116699  ..002255  66..6666  >>  9955  

  

RR22==  ..3377  

  



TTaabbllee  33..    RReeggrreessssiioonn  rreessuullttss  oovveerr  11997777--11999922..  

  CCooeeffffiicciieenn

tt  

SSttaannddaarrdd  

EErrrroorr  

TT--

SSttaattiissttiicc  

CCoonnffiiddeennccee  

%%  

WWiinnPPCCTT((--11))  ..332277  ..005500  66..5566  >>  9955%%  

WWiinnPPCCTT((--22))  ..115522  ..005522  22..9933  >>  9955  

WWiinnPPCCTT((--33))  ..002288  ..004499  00..5588  4433..66  

CCoonnssttaanntt  ..224488  ..002277  99..0000  >>  9955  

  

RR22==  ..2200  

  

TTaabbllee  44..    RReeggrreessssiioonn  rreessuullttss  oovveerr  11996611--11999922..  

  CCooeeffffiicciieenn

tt  

SSttaannddaarrdd  

EErrrroorr  

TT--

SSttaattiissttiicc  

CCoonnffiiddeennccee  

%%  

WWiinnPPCCTT((--11))  00..444444  ..00005577  77..8844  >>  9955%%  

WWiinnPPCCTT((--22))  00..112244  00..006622  22..0011  >>  9955  

WWiinnPPCCTT((--33))  00..110022  00..005555  11..8855  9933..55  

PPCCTTFFrreeee((--

11))  

--00..111188  00..007755  --11..5588  8888..55  

PPCCTTFFrreeee((--

22))  

00..002288  00..008800  00..3366  2288..88  

PPCCTTFFrreeee((--

33))  

--00..007744  00..007733  --11..0011  5588..88  

FFrreeee  00..007788  00..003388  22..0077  >>  9955  

CCoonnssttaanntt  00..224488  00..002277  99..0000  >>  9955  

  



RR22==  ..2277  

  WWee  ppeerrffoorrmmeedd  aa  sseeccoonndd  tteesstt  ooff  hhooww  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  hhaass  

cchhaannggeedd  oovveerr  ttiimmee  bbyy  ttaabbuullaattiinngg  tthhee  iinncciiddeennccee  tthhaatt  tteeaammss  wweerree    

ccoommppeettiittiivvee    iinn  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  eerraa  vveerrssuuss  tthhee  ppoosstt--ffrreeee  

aaggeennccyy  eerraa..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  tteesstt  wwee  ddeeffiinneedd  aa  tteeaamm  aass  

bbeeiinngg    ccoommppeettiittiivvee    iiff  iitt  ffiinniisshheedd  wwiitthhiinn  ffiivvee  oorr  ffeewweerr  ggaammeess  oouutt  

ooff  ffiirrsstt  ppllaaccee..    IInn  aa  ppeerrffeeccttllyy  ccoommppeettiittiivvee  wwoorrlldd,,  wwee  wwoouulldd  

eexxppeecctt  eeaacchh  tteeaamm  ttoo  hhaavvee  tthhee  ssaammee  iinncciiddeennccee  ooff  ffiinniisshhiinngg  wwiitthhiinn  

ffiivvee  ggaammeess  ooff  ffiirrsstt  ppllaaccee..4455    AAggaaiinnsstt  tthhiiss  ssttaannddaarrdd,,  wwee  ccaann  

ccoommppaarree  tthhee  aaccttuuaall  iinncciiddeennccee  aanndd  mmeeaassuurree  hhooww  ffaarr  aawwaayy  ffrroomm  

ppeerrffeecctt  ccoommppeettiittiioonn  tthhee  aaccttuuaall  ssttaannddiinnggss  wweerree  iinn  eeaacchh  ppeerriioodd..    

TThhee  ssttaattiissttiiccaall  mmeeaassuurree  wwee  uussee  iiss  tthhee    ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn    

wwhhiicchh  iiss  ccoommppuutteedd  aass  tthhee  rraattiioo  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ttoo  tthhee  

mmeeaann..    AA  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  zzeerroo  wwoouulldd  iinnddiiccaattee  ppeerrffeecctt  ccoommppeettiittiivvee  

bbaallaannccee..    TThhee  ggrreeaatteerr  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn,,  tthhee  mmoorree  

ddiissppeerrsseedd  iiss  tthhee  aaccttuuaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tteeaammss  ffrroomm  ppeerrffeecctt  

ccoommppeettiittiioonn..    MMoorreeoovveerr,,  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn  ccaann  bbee  

ccoommppaarreedd  aaccrroossss  eerraass  ttoo  aasssseessss  wwhhiicchh  eerraa  wwaass  cclloosseerr  ttoo  

ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee..  

  WWee  sseelleecctteedd  tthhee  ddiissccrreettee  vvaarriiaabbllee  ooff  ffiivvee  ggaammeess  bbeehhiinndd,,  

rraatthheerr  tthhaann  aa  mmoorree  ccoonnttiinnuuoouuss  vvaarriiaabbllee,,  bbeeccaauussee  ooff  oouurr  bbeelliieeff  

tthhaatt  wwhhaatt  ffaannss  wwaanntt  iiss  ffoorr  tthheeiirr  tteeaammss  ttoo  bbee  iinn  ccoonntteennttiioonn  ffoorr  

tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp..    TThhuuss,,  aa  rreeaallllooccaattiioonn  ooff  ppiittcchhiinngg  ttaalleenntt  tthhaatt  

                                                  

4455  CCeerrttaaiinnllyy,,  wwee  wwoouulldd  nnoott  eexxppeecctt  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  ttoo  hhoolldd  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  yyeeaarr,,  

bbuutt  oovveerr  aalloonngg  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  tthhee  iinncciiddeennccee  aaccrroossss  tteeaammss  sshhoouulldd  tteenndd  ttoowwaarrdd  

eeqquuaalliittyy  uunnddeerr  ppeerrffeecctt  ccoommppeettiittiioonn..  



ppeerrmmiitttteedd  tteeaammss  ttoo  mmoovvee  ffrroomm  1111  ggaammeess  oouutt  ttoo  55  ggaammeess  oouutt  iiss  

qquuaalliittaattiivveellyy  mmoorree  ssiiggnniiffiiccaanntt  tthhaann  aa  rreeaallllooccaattiioonn  aalllloowwiinngg  aa  

tteeaamm  ttoo  mmoovvee  ffrroomm  2266  ggaammeess  oouutt  ttoo  2200  ggaammeess  bbeehhiinndd..  

  IInn    TTaabbllee  55,,  wwee  rreeppoorrtt  tthhee  aavveerraaggee,,  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn,,  aanndd  

ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn  ffoorr  ffoouurr  ppeerriiooddss::  11996611--11996688;;  11996699--11997766;;  

11996611--11997766  aanndd  11997777--11999922..    WWee  ddiivviiddeedd  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  eerraa  iinnttoo  

ttwwoo  ssuubb--ppeerriiooddss,,  aass  ddeelliinneeaatteedd  bbyy  eexxppaannssiioonn  ((EExxppooss,,  PPaaddrreess,,  

RRooyyaallss  aanndd  PPiilloottss))  aanndd  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  ddiivviissiioonnaall  ppllaayy..    ((OOnnee  

wwoouulldd  eexxppeecctt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tteeaammss  ffiinniisshhiinngg  wwiitthhiinn  ffiivvee  ggaammeess  ttoo  

iinnccrreeaassee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  ffoouurr  ddiivviissiioonnss  aanndd  ttwwiiccee  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  ddiivviissiioonnaall  wwiinnnneerrss..))    FFoorr  tthhee  11996611--6688  ppeerriioodd,,  tthhee  2200  

tteeaammss  ffiinniisshheedd  wwiitthhiinn  ffiivvee  ggaammeess  aann  aavveerraaggee  ooff    11..6600  ttiimmeess,,  

rraannggiinngg  ffrroomm  zzeerroo  ((AAnnggeellss,,  CCuubbss,,  AAssttrrooss,,  MMeettss,,  AAtthhlleettiiccss,,  

SSeennaattoorrss,,  IInnddiiaannss))  ttoo  ffiivvee  ((DDooddggeerrss))..    TThhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  iiss  

11..66  aanndd  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn  iiss  11..0000..    DDiivviissiioonnaall  ppllaayy  

ddiidd  lleeaadd  ttoo  aa  ggrreeaatteerr  iinncciiddeennccee  ooff  tteeaammss  wwiitthhiinn  ffiivvee  ggaammeess  ((aann  

aavveerraaggee  22..1133  ttiimmeess)),,  bbuutt  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  wwiiddeenneedd  

pprrooppoorrttiioonnaatteellyy,,  lleeaavviinngg  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn  vviirrttuuaallllyy  

uunncchhaannggeedd  ((11..0033))..    TThhiiss  ppeerriioodd  wwaass  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  OOrriioolleess  aanndd  

RReeddss  ((77  ttiimmeess  eeaacchh))  aanndd  tthhee  PPiirraatteess  aanndd  AA’’ss  ((66  ttiimmeess  eeaacchh))..    FFiivvee  

tteeaammss      tthhee  AAnnggeellss  ((aaggaaiinn)),,  AAssttrrooss  ((aaggaaiinn)),,  IInnddiiaannss  ((aaggaaiinn)),,  

PPiilloottss//BBrreewweerrss  aanndd  PPaaddrreess      ffaaiilleedd  ttoo  bbee  ccoommppeettiittiivvee  aatt  aannyy  ttiimmee  

dduurriinngg  tthhee  11996699--7766  ttiimmee  ppeerriioodd..    OOvveerr  tthhee  wwhhoollee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  

ppeerriioodd,,  tthhee  aavveerraaggee  iinncciiddeennccee  wwaass  11..9944,,  wwiitthh  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  

ooff  11..8899  aanndd  aa  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn  eeqquuaall  ttoo  11..0033..    TThhee  

lleeaaddeerrss  oovveerr  tthhee  ccoommbbiinneedd  ppeerriioodd  wweerree  tthhee  RReeddss  ((1100  ttiimmeess)),,  

OOrriioolleess  ((99  ttiimmeess)),,  aanndd  DDooddggeerrss  ((88  ttiimmeess))..    AAtt  tthhee  rriisskk  ooff  



ooffffeennddiinngg  tthheeiirr  ffaannss,,  wwee  aaggaaiinn  mmeennttiioonn  tthhaatt  tthhee  AAnnggeellss,,  AAssttrrooss,,  

IInnddiiaannss,,  PPiilloottss//BBrreewweerrss  aanndd  PPaaddrreess  wweerree  ppaatthheettiicc  oovveerr  tthhiiss  ttiimmee  

ppeerriioodd..  

  TThhee  ppoosstt--11997766  ppeerriioodd  ssttaannddss  iinn  ssttaarrkk  ccoonnttrraasstt..    OOnn  aavveerraaggee,,  

tteeaammss  wweerree  ccoommppeettiittiivvee  aann  aavveerraaggee  ooff  44..5588  ttiimmeess,,  wwiitthh  aa  ssttaannddaarrdd  

ddeevviiaattiioonn  ooff  22..4422  aanndd  aa  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn  ooff  00..5533    ----  

aallmmoosstt  hhaallff  ooff  tthhee  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  

eeaarrlliieerr  ppeerriioodd..    BByy  iittsseellff,,  tthhiiss  ddiiffffeerreennccee  iinnddiiccaatteess  aa  vveerryy  

llaarrggee  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  ddiissppeerrssiioonn  aaccrroossss  tteeaammss  iinn  bbeeiinngg  

ccoommppeettiittiivvee..    AAlltthhoouugghh  tthhiiss  llaatteerr  ppeerriioodd  wwaass  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  

DDooddggeerrss  ((1100  ttiimmeess)),,  RRooyyaallss  ((88  ttiimmeess))  aanndd  BBlluuee  JJaayyss,,  OOrriioolleess,,  aanndd  

YYaannkkeeeess  ((77  ttiimmeess  eeaacchh)),,  oonnllyy  tthhee  IInnddiiaannss  aanndd  MMaarriinneerrss  ffaaiilleedd  ttoo  

bbee  ccoommppeettiittiivvee  eevveenn  oonnccee..4466    AA  llooookk  aatt  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tteeaammss  

((CChhaarrtt  11))  sshhoowwss  tthhaatt  iinn  tthhee  pprree--11997777  ppeerriioodd  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  hhaass  

aa  bbiimmooddaall  ppaatttteerrnn  wwiitthh  tteeaammss  ssttaacckkeedd  uupp  aatt  eeaacchh  eenndd  ooff  tthhee  

ddiissttrriibbuuttiioonn..    CChhaarrtt  22  sshhoowwss  aa  mmuucchh  mmoorree  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinn  

tthhee  ppoosstt--11997766  ppeerriioodd  wwiitthh  mmoosstt  ooff  tthhee  tteeaammss  ssttaacckkeedd  uupp  iinn  tthhee  

cceenntteerr  ooff  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn..      MMaannyy  mmoorree  tteeaammss  iinn  tthhee  llaatteerr  ppeerriioodd  

wweerree  ccoommppeettiittiivvee  ssoommee  ooff  tthhee  ttiimmee      1144  oouutt  ooff  2266  tteeaammss  ((5544  

ppeerrcceenntt))  wweerree  ccoommppeettiittiivvee  bbeettwweeeenn  ffoouurr  ttoo  ssiixx  ttiimmeess..    

  

[[IINNSSEERRTT  CCHHAARRTTSS  HHEERREE]]  

                                                  

4466  OOuurr  ssttuuddyy  iiss  ccuurrrreenntt  oonnllyy  tthhrroouugghh  tthhee  11999922  sseeaassoonn  bbeeccaauussee  ooff  oouurr  aacccceessss  ttoo  

ccoommppuutteerr--rreeaaddaabbllee  iinnddiivviidduuaall  ppiittcchhiinngg  ddaattaa  tthhrroouugghh  tthhaatt  sseeaassoonn..    SSiinnccee  tthheenn,,  

ooff  ccoouurrssee,,  bbootthh  tthhee  IInnddiiaannss  aanndd  MMaarriinneerrss  hhaavvee  aacchhiieevveedd  ggrreeaatt  ssuucccceessss  iinn  

rreegguullaarr  sseeaassoonn  aanndd  ppoosstt--sseeaassoonn  ppllaayy..  



[[lliisstteedd  oonn  ddiisskkeettttee  iinn  ffiillee  CCHHAARRTTSS..XXLLSS,,  iinn  

MMiiccrroossoofftt  EExxcceell    ffoorrmmaatt]]  



  TThhee  ppoosstt--11997766  ddaattaa  sshhooww  aann  aavveerraaggee  ooff  77..44  tteeaammss  bbeeiinngg  iinn  

ccoonntteennttiioonn  eeaacchh  yyeeaarr..    TThhiiss  ccoommppaarreess  ttoo  aann  aavveerraaggee  ooff  44  tteeaammss  iinn  

tthhee  11996611--ttoo--11996688  ppeerriioodd,,  aanndd  66..44  tteeaammss  iinn  tthhee  11996699--ttoo--11997766  

ppeerriioodd..    TThhee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  11996699--ttoo--11997766  ppeerriioodd  ccaann  bbee  ssaaffeellyy  

aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  cchhaannggee  ttoo  ddiivviissiioonnaall  ppllaayy..        

  OOvveerraallll,,  tthheessee  ssttaattiissttiiccss  tteenndd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tteeaammss  hhaavvee  

ccyycclleedd  iinn  aanndd  oouutt  ooff  ccoommppeettiittiioonn  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  tthhaann  iinn  tthhee  pprree--

ffrreeee  aaggeenntt  ppeerriioodd..    TThhiiss  aaggaaiinn  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  oouurr  hhyyppootthheessiiss  

tthhaatt  ffrreeee  aaggeennccyy  aalllloowwss  bbaadd  tteeaammss  ttoo  aaccqquuiirree  nneeww  ttaalleenntt  mmoorree  

eeaassiillyy  uunnddeerr  aa  rreeggiimmee  ooff  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss,,  wwhhiillee,,  ccoonnvveerrsseellyy,,  

ggoooodd  tteeaammss  mmaayy  hhaavvee  ffoouunndd  iitt  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aallll  tthheeiirr  

ggoooodd  ppllaayyeerrss  ffoorr  lloonngg  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee..  

  

TTaabbllee  55..    IInncciiddeennccee  ooff  CCoommppeettiittiivvee  TTeeaammss    

  AAvveerraaggee  SSttaannddaarrdd  

DDeevviiaattiioonn  

CCooeeffffiicciieenntt  

ooff  VVaarriiaattiioonn  

11996611--11996688  11..6600  11..6600  11..0000  

11996699--11997766  22..1133  22..1199  11..0033  

11996611--11997766  11..9944  11..8899  11..0033  

11997777--11999922  44..5588  22..4422  00..5533  

  

  IInn  aann  eeaarrllyy  aannttiittrruusstt  ccaassee  ccoonncceerrnniinngg  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss,,  

JJuuddggee  LLeeoonn  HHiiggggiinnbbootthhaamm  iinnssiigghhttffuullllyy  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  lleeaagguueess  aarree  

bbaallaanncceedd  wwhheenn  ""eeaacchh  tteeaamm  hhaass  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  bbeeccoommiinngg  aa  



ccoonntteennddeerr  oovveerr  aa  rreeaassoonnaabbllee  ccyyccllee  ooff  yyeeaarrss..""4477    WWee  nneexxtt  eexxaammiinneedd  

hhooww  oofftteenn  tteeaammss  ccyyccllee  iinn  aanndd  oouutt  ooff  ccoommppeettiittiioonn..    TToo  aannsswweerr  tthhiiss  

qquueessttiioonn,,  wwee  ttaabbuullaatteedd  tteeaammss  aanndd  hhooww  oofftteenn  tthheeyy  wweenntt  ffrroomm  bbeeiinngg  

nnoonnccoommppeettiittiivvee  ttoo  bbeeiinngg  ccoommppeettiittiivvee  aanndd  vviiccee  vveerrssaa..    IInn  sshhoorrtt  

hhaanndd,,  wwee  ssaayy  aa  tteeaamm  wweenntt  ffrroomm    bbaadd--ttoo--ggoooodd    iiff  iitt  wweenntt  ffrroomm  bbeeiinngg  

mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ggaammeess  oouutt  iinn  oonnee  yyeeaarr  ttoo  ffiivvee  oorr  ffeewweerr  ggaammeess  oouutt  

iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarr,,  aanndd    ggoooodd--ttoo--bbaadd    iiff  iitt  ppeerrffoorrmmeedd  tthhee  

ccyyccllee  iinn  rreevveerrssee..4488      

  IInn  TTaabbllee  66,,  wwee  sshhooww  hhooww  mmaannyy  ttiimmeess  tteeaammss  hhaavvee  ccyycclleedd  ffrroomm  

ggoooodd--ttoo--bbaadd  oovveerr  ffoouurr  ttiimmee  ppeerriiooddss::    11996611--11996688;;  11996699--11997766;;  11996611--

11997766  aanndd  11997777--11999922..      WWee  aallssoo  sshhooww  tthhee  nnuummbbeerr  ooff    TTeeaamm  YYeeaarrss    

tthhaatt  eeqquuaallss  tthhee  ssuumm  ooff  aallll  tteeaammss  iinn  eeaacchh  yyeeaarr  aaccrroossss  aallll  yyeeaarrss  iinn  

aa  ppeerriioodd..    ((FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  aa  ppeerriioodd  ooff  1100  yyeeaarrss  wwiitthh  2200  tteeaammss,,  

tthheerree  wwoouulldd  bbee  220000  TTeeaamm  YYeeaarrss..))    TToo  ssttaannddaarrddiizzee  tthhee  ddaattaa  aaccrroossss  

tthhee  ppeerriiooddss  ooff  ddiiffffeerriinngg  lleennggtthhss  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  tteeaammss,,  wwee  aallssoo  

ccoommppuutteedd  tthhee  rraattiioo  ooff  tteeaammss  tthhaatt  ccyycclleedd  dduurriinngg  aa  ppeerriioodd  vveerrssuuss  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tteeaamm  yyeeaarrss..    IInn  TTaabbllee  66,,  wwee  sshhooww  tthhaatt  bbeettwweeeenn  11996611  

aanndd  11997766,,  tthheerree  wweerree  4422  ooccccuurrrreenncceess  ooff  tteeaammss  ggooiinngg  ffrroomm  GGoooodd--ttoo--

BBaadd,,  ffoorr  aa  rraattiioo  ooff  1122..33  ppeerrcceenntt..    TThhiiss  ccoommppaarreess  ttoo  6644  

ooccccuurrrreenncceess  ((1155..55  ppeerrcceenntt))  iinn  tthhee  11997777  ttoo  11999922  ppeerriioodd..    UUssiinngg  aa  

tteesstt  ffoorr  tthhee  eeqquuaalliittyy  ooff  mmeeaannss,,  tthhee  llaatttteerr  ffiigguurree  iiss  

                                                  

4477  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  WWoorrlldd  HHoocckkeeyy  CClluubb,,  IInncc..  vv..  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  HHoocckkeeyy  CClluubb,,  IInncc..,,  335511  

FF..  SSuupppp..  446622,,  448866  ((EE..DD..PPaa..  11997722))..  

4488  AAss  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhiiss  aannaallyyssiiss,,  wwee  aallssoo  ppeerrffoorrmmeedd  ttaabbuullaattiioonnss  uussiinngg  aa  1100  

ggaammee  iinnsstteeaadd  ooff  aa  55  ggaammee  ssttaannddaarrdd..  



ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  ffoorrmmeerr,,  aallbbeeiitt  oonnllyy  aatt  aabboouutt  aa  8899  

ppeerrcceenntt  lleevveell  ooff  ccoonnffiiddeennccee..4499    

  IInn  TTaabblleess  88  aanndd  99  wwee  sshhooww  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tteeaammss  tthhaatt  wweenntt  ffrroomm  

BBaadd--ttoo--GGoooodd..    UUnnddeerr  tthhee  ffiivvee--ggaammee  ssttaannddaarrdd,,  wwee  sseeee  4466  ooccccuurrrreenncceess  

((1133..55%%))  ooff  tteeaammss  mmoovviinngg  ffrroomm  bbeeiinngg  oouutt  ooff  ccoommppeettiittiioonn  iinn  oonnee  yyeeaarr  

ttoo  bbeeiinngg  ccoommppeettiittiivvee  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  iinn  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd..    

TThhiiss  ccoommppaarreess  ttoo  6633  ooccccuurrrreenncceess  ((1155..22%%))  iinn  tthhee  eerraa  ooff  ffrreeee  

aaggeennccyy..5500    TThhee  eeqquuaalliittyy  ooff  mmeeaannss  tteesstt  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  bbaallaannccee--

eennhhaanncciinngg  tteeaamm  mmoovveess  ddiidd  ooccccuurr  wwiitthh  ggrreeaatteerr  ffrreeqquueennccyy  iinn  tthhee  ffrreeee  

aaggeennccyy  ppeerriioodd,,  aalltthhoouugghh  oonnllyy  aatt  aa  7755%%  lleevveell  ooff  ccoonnffiiddeennccee..  

  OOvveerraallll,,  tthhiiss  eevviiddeennccee  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  oouurr  eeaarrlliieerr  

ttaabbuullaattiioonnss  ooff  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  ddiiffffeerreenntt  tteeaammss  bbeeiinngg  mmoorree  oofftteenn  

ccoommppeettiittiivvee  iinn  tthhee  eerraa  ooff  ffrreeee  aaggeennccyy..5511    MMoorreeoovveerr,,  iitt  iiss  

                                                  

4499  UUssiinngg  aa  1100--ggaammee  ssttaannddaarrdd  ((TTaabbllee  66))  wwee  ffiinndd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  5566  ooccccuurrrreenncceess  

((1166..44  ppeerrcceenntt))  ooff  tteeaammss  mmoovviinngg  ffrroomm  BBaadd  ttoo  GGoooodd    iinn  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd  

aanndd  7788  

ooccccuurrrreenncceess  ((1188..88  ppeerrcceenntt))  iinn  tthhee  ppoosstt--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd..  

5500  UUssiinngg  aa  1100--ggaammee  ssttaannddaarrdd,,  tthhee  rreessuullttss  aarree  ssiimmiillaarr..    TThheerree  wweerree  5588  

ooccccuurrrreenncceess  ooff  tteeaammss  mmoovviinngg  ffrroomm  bbaadd  ttoo  ggoooodd  iinn  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd  aanndd  

8800  tteeaammss  iinn  tthhee  ppoosstt--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd..  

5511  WWee  rreeaaddiillyy  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  tthhee  ccoonnffiiddeennccee  lleevveellss  ooff  tthhee  ddaattaa  mmeeaassuurreedd  hheerree  

ddoo  nnoott  pprroovvee  oouurr  hhyyppootthheessiiss  ttoo  aa  ssttaattiissttiiccaall  cceerrttaaiinnttyy..    WWee  ssuuggggeesstt,,  hhoowweevveerr,,  

tthhaatt  wwhheenn  aa  jjuuddggee  iiss  aasskkeedd  iinn  aa  cciivviill  ccaassee,,  wwhheerree  tthhee  ppllaaiinnttiiffff  hhaass  tthhee  bbuurrddeenn  

ooff  pprrooooff  bbyy  aa  pprreeppoonnddeerraannccee  ooff  tthhee  eevviiddeennccee,,  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

ttrraaddee  rreessttrraaiinntt  hhaass  aann  uunnrreeaassoonnaabbllee  eeccoonnoommiicc  eeffffeecctt  oonn  ccoonnssuummeerrss,,  eevviiddeennccee  

tthhaatt  ssuuppppoorrttss  tthhee  ccllaaiimm  ooff  uunnrreeaassoonnaabblleenneessss  iiss  pprroobbaattiivvee  eevveenn  iiff  tthheerree  iiss  aa  



ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  eeaarrlliieerr  rreeggrreessssiioonn  rreessuullttss  tthhaatt  iinnddiiccaatteedd  

lleessss  ppeerrssiisstteennccee  aammoonngg  tteeaammss  iinn  tthheeiirr  wwiinnnniinngg  ppeerrcceennttaaggeess  oovveerr  

ttiimmee..5522      

  

TTaabbllee  66..    CCoouunntt  ooff  TTeeaammss  ((GGoooodd--ttoo--BBaadd)),,  55--GGaammee  SSttaannddaarrdd    

  CCoouunntt  TTeeaamm  YYeeaarrss  PPeerrcceennttaaggee  

11996611--11996688  2200  115544  1122..9999  

11996699--11997766  2222  118888  1111..77  

11996611--11997766  4422  334422  1122..2288  

11997777--11999922  6644  441144  1155..4466  

  

TTaabbllee  77..    CCoouunntt  ooff  TTeeaammss  ((GGoooodd--ttoo--BBaadd)),,  1100--GGaammee  SSttaannddaarrdd    

  CCoouunntt  TTeeaamm  YYeeaarrss  PPeerrcceennttaaggee  

                                                                                                                                                              

1100--2255%%  cchhaannccee  tthhaatt  tthhee  rreessuullttss  aarree  uunnrreelliiaabbllee..    SSeeee  CChhaarrlleess  NNeessssoonn,,  AAggeenntt  

OOrraannggee  MMeeeettss  tthhee  BBlluuee  BBuuss::  FFaaccttffiinnddiinngg  aatt  tthhee  FFrroonnttiieerrss  ooff  KKnnoowwlleeddggee,,  6666  BB..UU..  

LL..  RREEVV..  552211,,  552211  ((11998866))  ((""''pprroobbaabbiilliittyy''  aass  wwee  uussee  tthhee  tteerrmm  iinn  llaaww,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  cciivviill  ssttaannddaarrdd  ooff  pprrooooff,,  iiss  nnoott  aa  hhaarrdd--eeddggeedd  mmaatthheemmaattiiccaall  

ccoonncceepptt""  bbuutt  ""aa  ccoonncceepptt  tthhaatt  iinnccoorrppoorraatteess  lleessss  rriiggiidd  iiddeeaass  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  

rreefflleeccttss  tthhee  jjuuddiicciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  rreessoollvviinngg  ddiissppuutteess  iinn  tthhee  rreeaall  wwoorrlldd,,  wwhheerree  

vvaalluueess  

sshhiifftt  aanndd  kknnoowwlleeddggee  iiss  uunncceerrttaaiinn""))..  

5522  OOnnee  tthhiinngg  wwee  hhaavvee  nnoott  yyeett  ttaabbuullaatteedd  iiss  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  aammoonngg  tteeaammss  tthhaatt  

aarree  ccyycclliinngg..    TThhaatt  iiss,,  tthhee  ttaabbuullaattiioonnss  wwee  hhaavvee  sshhoowwnn  hheerree  ssaayy  nnootthhiinngg  aabboouutt  

wwhheetthheerr  iitt  iiss  tthhee  ssaammee  tteeaammss  ccyycclliinngg  iinn  aanndd  oouutt  ((ee..gg..  tthhee  DDooddggeerrss))  oorr  

ddiiffffeerreenntt  tteeaammss  mmoovviinngg  iinn  aanndd  oouutt  ooff  ccoonntteennttiioonn..    



11996611--11996688  2288  115544  1188..1188  

11996699--11997766  2288  118888  1144..8899  

11996611--11997766  5566  334422  1166..3377  

11997777--11999922  7788  441144  1188..8844  

  

  

TTaabbllee  88..    CCoouunntt  ooff  TTeeaammss  ((BBaadd--ttoo--GGoooodd)),,  55--GGaammee  SSttaannddaarrdd    

  CCoouunntt  TTeeaamm  YYeeaarrss  PPeerrcceennttaaggee  

11996611--11996688  2200  115544  1122..9999  

11996699--11997766  2266  118888  1133..8833  

11996611--11997766  4466  334422  1133..4455  

11997777--11999922  6633  441144  1155..2222  

  

  



TTaabbllee  99..    CCoouunntt  ooff  TTeeaammss  ((BBaadd--ttoo--GGoooodd)),,  1100--GGaammee  SSttaannddaarrdd    

  CCoouunntt  TTeeaamm  YYeeaarrss  PPeerrcceennttaaggee  

11996611--11996688  2255  115544  1166..2233  

11996699--11997766  3333  118888  1177..5555  

11996611--11997766  5588  334422  1166..9966  

11997777--11999922  8800  441144  1199..3322  

  

  IInn  ggeenneerraall,,  bbaasseebbaallll  tteeaammss  mmoovvee  iinn  aanndd  oouutt  ooff  ccoonntteennttiioonn  

bbaasseedd  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ppeerrssoonnnneell..    TThhee  mmoovveemmeenntt  aammoonngg  tteeaammss  

rreeppoorrtteedd  aabboovvee  mmuusstt,,  ttoo  ssoommee  ddeeggrreeee,,  bbee  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  

aaccqquuiissiittiioonn  oorr  lloossss  ooff  ttaalleenntt..    TThheerree  aarree  sseevveerraall  aavveennuueess  bbyy  

wwhhiicchh  tteeaammss  mmaayy  aaccqquuiirree  oorr  lloossee  ttaalleenntt..    TThheessee  iinncclluuddee  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppllaayyeerrss  tthhrroouugghh  ffaarrmm  ssyysstteemmss,,  ccaarreeffuull  sseelleeccttiioonn  ooff  

pprroossppeeccttss  iinn  tthhee  ddrraafftt  oorr  ffrroomm  ootthheerr  tteeaammss,,  tthhee  lloossss  ooff  ppllaayyeerrss  

tthhrroouugghh  iinnjjuurryy  oorr  rreettiirreemmeenntt,,  tthhee  uunneexxppeecctteedd  iinnccrreeaassee  oorr  ddeeccrreeaassee  

iinn  sskkiillll  lleevveellss  ooff  kkeeyy  ppllaayyeerrss  ((GGeeoorrggee  FFoosstteerr  oorr  SStteevvee  BBllaassss)),,  

sskkiillllffuull  oorr  uunnsskkiillllffuull  ttrraaddiinngg  ooff  ppllaayyeerrss5533,,  oorr  tthhee  ssiiggnniinngg  oorr  

lloossss  ooff  ffrreeee  aaggeennttss..        

  IInn  oorrddeerr  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ffrreeee  aaggeennccyy,,  wwee  aarree  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  ppllaayyeerrss  tthhaatt  sswwiittcchheedd  tteeaammss,,  aass  

                                                  

5533            OOnnee  ooff  uuss  iiss  aa  lloonngg  ttiimmee  GGiiaannttss  ffaann,,  wwhhoo  aawwaaiittss  hhiissttoorryy''ss  vveerrddiicctt  aass  

ttoo  wwhheetthheerr  tthhee  eexxcchhaannggee  ooff  OOrrllaannddoo  CCeeppeeddaa  ffoorr  SStt..  LLoouuiiss  CCaarrddiinnaall  RRaayy  SSaaddeecckkii  

wwiillll  rriivvaall  tthhee  LLoouu  BBrroocckk  ffoorr  EErrnniiee  BBrroogglliioo  eett  aall..  ttrraaddee  aass  tthhee  wwoorrsstt  iinn  

hhiissttoorryy,,  oorr  wwhheetthheerr  llaasstt  sseeaassoonn''ss  ttrraaddee  ooff  MMaatttt  WWiilllliiaammss  wwiillll  rreeppllaaccee  tthhee  

CCeeppeeddaa  ttrraaddee  iinn  iinnffaammyy..  



tteeaammss  mmoovveedd  iinn  aanndd  oouutt  ooff  ccoonntteennttiioonn..      WWee  ccoommppaarree  tthhiiss  ppllaayyeerr  

mmoovveemmeenntt  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  ffrreeee  aaggeennccyy  ttoo  tteesstt  wwhheetthheerr  tteeaammss  hhaavvee  

aaccqquuiirreedd  mmoorree  oorr  lleessss  ttaalleenntt  vviiaa  ttrraaddeess  aanndd//oorr  ffrreeee  aaggeenntt  

ssiiggnniinnggss  ooff  ppllaayyeerrss  iinn  tthhee  ttwwoo  ppeerriiooddss..    BBeeccaauussee  ffrreeee  aaggeennccyy  

mmaakkeess  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  tteeaammss  ttoo  ssiiggnn  nneeww  ttaalleenntt,,  wwee  wwoouulldd  eexxppeecctt  

mmoorree  ppllaayyeerr  mmoovveemmeenntt  iinn  tthhee  eerraa  ooff  ffrreeee  aaggeennccyy..    MMoorreeoovveerr,,  ffrreeee  

aaggeennccyy  hhaass  oofftteenn  bbeeeenn  aa  mmoottiivvaattoorr  ffoorr  ttrraaddeess  ((oofftteenn  oonnee--ssiiddeedd))  

tthhaatt  mmiigghhtt  ootthheerrwwiissee  nnoott  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  hhaadd  tthhee  sswwoorrdd  ooff  ffrreeee  

aaggeennccyy  nnoott  bbeeeenn  hheelldd  oovveerr  aann  oowwnneerr’’ss  hheeaadd..    TThhuuss,,  wwee  llooookk  aatt  aallll  

ppiittcchheerr  ttrraannssaaccttiioonnss,,  nnoott  jjuusstt  tthhoossee  lliimmiitteedd  ttoo  ffrreeee  aaggeenntt  

ssiiggnniinnggss..  

  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy,,  wwee  eexxaammiinneedd  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff    ggoooodd    

ppiittcchheerrss  bbeettwweeeenn  tteeaammss  tthhaatt  mmoovveedd  ffrroomm  BBaadd--ttoo--GGoooodd  aanndd  ffrroomm  GGoooodd--

ttoo--BBaadd..    TThheessee  aarree  tthhee  ssaammee  tteeaammss  tthhaatt  wweerree  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  

ttaabbuullaattiioonnss  pprreesseenntteedd  iinn  TTaabblleess  66  ttoo  99..      DDeeffiinniinngg  aa  ggoooodd  ppiittcchheerr  

iiss  ssoommeewwhhaatt  aarrbbiittrraarryy,,  bbuutt  wwee  tteennttaattiivveellyy  sseettttlleedd  oonn  aa  ddeeffiinniittiioonn  

ooff  aa  ggoooodd  ppiittcchheerr  aass  oonnee  wwhhoo  hhaass  aatt  lleeaasstt  9900  iinnnniinnggss  ppiittcchheedd  aanndd  

eeiitthheerr  hhaass  aann  EERRAA++5544  ooff  aatt  lleeaasstt  9900,,  oorr  1100  wwiinnss..    WWee  wwaanntteedd  ttoo  

sseelleecctt  ppiittcchheerrss  tthhaatt  hhaadd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  nnuummbbeerr  ooff  iinnnniinnggss  aanndd  hhaadd  

eeiitthheerr  aa  rreellaattiivveellyy    ggoooodd    EERRAA  oorr  aa  ddeecceenntt  nnuummbbeerr  ooff  wwiinnss..    WWee  

sseelleecctteedd  aann  EERRAA  lleessss  tthhaann  tthhee  lleeaagguuee  aavveerraaggee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccccoouunntt  

ffoorr  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ssttaarrttiinngg  ppiittcchheerrss  hhaavvee  EERRAAss  rreellaattiivveellyy  hhiigghheerr  

                                                  

5544  TThhee  EERRAA++  vvaarriiaabbllee  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  oonnee  tthhee  lleeaaddiinngg  bbaasseebbaallll  eennccyyccllooppeeddiiaass  aass  aa  

rreellaattiivvee  mmeeaassuurree  ooff  EERRAA,,  aaddjjuusstteedd  bbyy  tthhee  lleeaagguuee  EERRAA  aavveerraaggee..    TThhee  aavveerraaggee  EERRAA++  

iiss  110000  aanndd  iinnccrreeaasseess  wwiitthh  qquuaalliittyy..    SSeeee  TTOOTTAALL  BBAASSEEBBAALLLL  11335577--5588  ((JJoohhnn  TThhoorrnn  &&  

PPeettee  PPaallmmeerr  33dd  eeddss..  11999933))..  



tthhaann  rreelliieevveerrss..    WWee  aalltteerreedd  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  iinn  sseevveerraall  wwaayyss,,  aanndd  

wwhhiillee  tthhee  oovveerraallll  nnuummbbeerr  ooff  ggoooodd  ppiittcchheerrss  cchhaannggiinngg  tteeaammss  wweerree  

ddiiffffeerreenntt,,  tthhee  oovveerraallll  ppaatttteerrnn  rreeppoorrtteedd  bbeellooww  wwaass  nnoott  mmuucchh  

aaffffeecctteedd..  

  

  IInn  TTaabbllee  1100,,  wwee  rreeppoorrtt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ggoooodd  ppiittcchheerrss  tthhaatt  

cchhaannggeedd  tteeaammss  ffoorr  tthhoossee  tteeaammss  tthhaatt  mmoovveedd  ffrroomm  ggoooodd--ttoo--bbaadd  ((tthheessee  

aarree  tthhee  ssaammee  tteeaammss  aass  rreeppoorrtteedd  iinn  TTaabbllee  66))..    AAnn  eexxaammppllee  wwiillll  hheellpp  

ttoo  ccllaarriiffyy  tthhee  rreessuullttss  sshhoowwnn  iinn  tthhee  ttaabbllee..    IInn  11997799,,  tthhee  DDooddggeerrss  

ffiinniisshheedd  1111..55  ggaammeess  oouutt  ooff  ffiirrsstt  aafftteerr  wwiinnnniinngg  tthhee  ppeennnnaanntt  iinn  

11997788..    TThhuuss,,  tthheeyy  qquuaalliiffiieedd  aass  aa    GGoooodd--ttoo--BBaadd    tteeaamm..    WWee  llooookkeedd  

aatt  aallll  tthhee  ggoooodd  ppiittcchheerrss  ((aass  ddeeffiinneedd  bbyy  tthheeiirr  11997788  ssttaattiissttiiccss))  oonn  

tthhee  11997788  DDooddggeerrss  aanndd  ccoouunntteedd  tthhoossee  wwhhoo  wweerree  nnoott  oonn  tthhee  tteeaamm  iinn  

11997799..    FFoorr  tthhee  DDooddggeerrss,,  tthheessee  ppiittcchheerrss  iinncclluuddeedd  TToommmmyy  JJoohhnn  ((ffrreeee  

aaggeenntt,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  YYaannkkeeeess))  aanndd  RRiicckk  RRhhooddeenn  ((ttrraaddeedd  ttoo  tthhee  

PPiirraatteess  ffoorr  JJeerrrryy  RReeuussss))..    TThhee  ttwwoo  hhuurrlleerrss  ccoouunntt  aass    PPiittcchheerrss  

LLoosstt  ..    FFoorr    PPiittcchheerrss  AAccqquuiirreedd  ,,  wwee  llooookkeedd  aatt  ggoooodd  ppiittcchheerrss  oonn  

tthhee  ccuurrrreenntt  ((bbaadd))  tteeaamm,,  aanndd  ccoouunntteedd  tthhee  ppiittcchheerrss  wwhhoo  hhaadd  bbeeeenn  

aaccqquuiirreedd  ffrroomm  aannootthheerr  tteeaamm..    FFoorr  tthhee  11997799  DDooddggeerrss,,  tthhee  oonnllyy  

ppiittcchheerr  mmeeeettiinngg  tthhiiss  tteesstt  wwaass  JJeerrrryy  RReeuussss..    TThhuuss,,  oonn  nneett  tthhee  11997799  

DDooddggeerrss  lloosstt  ttwwoo  ggoooodd  ppiittcchheerrss  aanndd  ggaaiinneedd  oonnee,,  ffoorr  aa  nneett  lloossss  ooff  

oonnee..      IInn  ggeenneerraall,,  wwee  wwoouulldd  eexxppeecctt  tteeaammss  mmoovviinngg  ffrroomm  ggoooodd  ttoo  bbaadd  

ttoo  bbee  nneett  eexxppoorrtteerrss  ooff  ttaalleenntt,,  aanndd  vviiccee  vveerrssaa..  

  

  IInn  TTaabbllee  1100,,  wwee  sseeee  tthhaatt  iinn  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd  

((11996611--11997766)),,  GGoooodd--ttoo--BBaadd  tteeaammss  aaccqquuiirreedd  3388  ggoooodd  ppiittcchheerrss  aanndd  lloosstt  

4422  --    yyiieellddiinngg  aa  nneett  lloossss  ooff  ppiittcchheerrss  ooff  ffoouurr..    IInn  tthhee  ffrreeee--



aaggeennccyy  ppeerriioodd,,  wwee  sseeee  tthhaatt  GGoooodd--ttoo--BBaadd  tteeaammss  aaccqquuiirreedd  5588  

ppiittcchheerrss,,  yyeett  lloosstt  8833,,  yyiieellddiinngg  aa  nneett  lloossss  ooff  2255..    TThhee  ddiiffffeerreennccee  

iinn  ppiittcchheerrss  aaccqquuiirreedd  iiss  nnoott  uunneexxppeecctteedd,,  aass  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  sseeeenn  aa  

ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  aabbssoolluuttee  nnuummbbeerr  ooff  ggoooodd  tteeaammss,,  iinnccrreeaassiinngg  ffrroomm  

tteeaammss  4422  ((11996611--7766))  ttoo  6644  ((11997777--9922))  ((sseeee  TTaabbllee  55))..    TThhee  llaarrggee  

ddiiffffeerreennccee  iinn  ppiittcchheerrss  lloosstt  ((8833  ccoommppaarreedd  ttoo  4422)),,  hhoowweevveerr,,  iiss  

pprrooppoorrttiioonnaatteellyy  mmuucchh  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

tteeaammss..        IInn  tthhee  ffiinnaall  ccoolluummnn  ooff  tthhee  ttaabbllee  wwee  rreeppoorrtt  tthhee  ttoottaall  

nnuummbbeerr  ooff  ggoooodd  ppiittcchheerrss  oonn  tthhee  tteeaammss  tthhaatt  sswwiittcchheedd  ffrroomm  ggoooodd  ttoo  

bbaadd..    WWee  uussee  tthhiiss  ttoo  ssttaannddaarrddiizzee  tthhee  rraaww  ccoouunnttss  ooff  ppiittcchheerrss  aanndd  

tthhee  ppeerrcceennttaaggeess  aarree  rreeppoorrtteedd  nneexxtt  ttoo  tthhee  ccoouunnttss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  

ccoolluummnnss..    AAlltthhoouugghh  tthheerree  wwaass  aa  5522%%  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ggoooodd  

ppiittcchheerrss  iinn  tthhee  ppoosstt--ffrreeee  aaggeennccyy  aarreeaa,,  tthhiiss  iinnccrreeaassee  iiss  ddwwaarrffeedd  

bbyy  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  nneett  lloossss  ooff  ggoooodd  ppiittcchheerrss  bbyy  ggoooodd  tteeaammss  iinn  

tthhaatt  eerraa  ((ffrroomm  --44  ttoo  --2255))..    IItt  aappppeeaarrss  tthhaatt  ffoorr  tteeaammss  mmoovviinngg  oouutt  

ooff  ccoonntteennttiioonn,,  aa  mmuucchh  ggrreeaatteerr  nneett  lloossss  ooff  ppiittcchhiinngg  ttaalleenntt  

((tthhrroouugghh  ffrreeee--aaggeenntt  ssiiggnniinnggss  aanndd  ttrraaddeess))  hhaass  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  ffrreeee  aaggeennccyy..    IInnddeeeedd,,  tthhiiss  lloossss  ooff  ttaalleenntt  iiss  aa  ccaauussaall  

ffaaccttoorr  iinn  tteeaammss  mmoovviinngg  oouutt  ooff  ccoonntteennttiioonn..      

  

  TTaabbllee  1111  ((sshhoowwiinngg  tteeaammss  mmoovviinngg  ffrroomm  ggoooodd  ttoo  bbaadd  uunnddeerr  aa  1100--

ggaammee  ssttaannddaarrdd))  sshhoowwss  tthhee  ssaammee  ppaatttteerrnn  ooff  rreessuullttss..    TThhee  nneett  lloossss  

ooff  ppiittcchheerrss  iinn  tthhee  eerraa  bbeeffoorree  ffrreeee  aaggeennccyy  wwaass  zzeerroo..    TThhee  nneett  lloossss  

ooff  ggoooodd  ppiittcchheerrss  iinn  tthhee  ppoosstt  ffrreeee--aaggeennccyy  ppeerriioodd  wwaass  1144..    OOvveerraallll  

wwee  sseeee  aa  ggrreeaatteerr  nneett  mmiiggrraattiioonn  ooff  ppiittcchhiinngg  ttaalleenntt  aawwaayy  ffrroomm  ((aanndd  

ccaauussiinngg))  tteeaammss  ffaalllliinngg  oouutt  ooff  ccoonntteennttiioonn..    

  



  IInn  TTaabblleess  1122  aanndd  1133,,  wwee  rreeppoorrtt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppiittcchheerrss  wwhhoo  

cchhaannggeedd  cclluubbss  ffoorr  tthhoossee  tteeaammss  tthhaatt  mmoovveedd  iinnttoo  ccoonntteennttiioonn  ((BBaadd--ttoo--

GGoooodd))..      PPiittcchheerrss  AAccqquuiirreedd  aarree  tthhoossee    ggoooodd    ppiittcchheerrss  ((aass  ddeeffiinneedd  

bbyy  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  yyeeaarr  ssttaattiissttiiccss))  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ggoooodd  yyeeaarr  wwhhoo  

wweerree  oonn  aannootthheerr  tteeaamm  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  sseeaassoonn..    AAnn  eexxaammppllee  ooff  tthhiiss  

ttyyppee  ooff  ppiittcchheerr  iiss  JJaacckk  MMoorrrriiss,,  wwhhoo  mmoovveedd  ffrroomm  tthhee  TTiiggeerrss  ttoo  tthhee  

TTwwiinnss  iinn  11999911      aa  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  TTwwiinnss  wweenntt  ffrroomm  llaasstt  ppllaaccee  ttoo  

WWoorrlldd  CChhaammppss..      PPiittcchheerrss  LLoosstt    aarree  tthhoossee  ppiittcchheerrss  wwhhoo  wweerree  oonn  tthhee  

ssaammee  tteeaamm  ((aanndd  ggoooodd))  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  sseeaassoonn,,  bbuutt  wwhhoo  aarree  oonn  

aannootthheerr  tteeaamm  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr..    WWee  wwoouulldd  eexxppeecctt  tteeaammss  tthhaatt  

mmoovveedd  ffrroomm  bbaadd  ttoo  ggoooodd  wwoouulldd  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  nneett  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  

ttaalleenntt    ----  ii..ee..,,  tthheeyy  aarree  nneett  iimmppoorrtteerrss  ooff  ttaalleenntt..      

  

  TTaabbllee  1122  sshhoowwss  tthhee  ttaabbuullaattiioonnss  ffoorr  tteeaammss  mmoovviinngg  iinnttoo  

ccoonntteennttiioonn  uussiinngg  aa  55--ggaammee  ssttaannddaarrdd..    OOnn  nneett,,  tteeaammss  iinn  tthhee  pprree--

aaggeennccyy  ppeerriioodd  aaccqquuiirreedd  5500  ((1188%%))  ggoooodd  ppiittcchheerrss  aanndd  lloosstt  3333  ((1122%%))  

ppiittcchheerrss  ffoorr  aa  nneett  ggaaiinn  ooff  1177  ppiittcchheerrss..    IInn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ffrreeee  

aaggeennccyy,,  bbaadd--ttoo--ggoooodd  tteeaammss  aaccqquuiirreedd  7799  ((2211%%))  ggoooodd  ppiittcchheerrss  aanndd  

lloosstt  4488  ((1133%%)),,  ffoorr  aa  nneett  ggaaiinn  ooff  3311  ppiittcchheerrss..    IInn  TTaabbllee  1133,,  wwee  

rreeppoorrtt  tthhee  rreessuullttss  uussiinngg  tthhee  1100--ggaammee  ssttaannddaarrdd..    IInn  tthhee  pprree--aaggeennccyy  

ppeerriioodd,,  BBaadd--ttoo--GGoooodd  tteeaammss  aaccqquuiirreedd  5588  ppiittcchheerrss  aanndd  lloosstt  5533,,  ffoorr  aa  

nneett  ggaaiinn  ooff  55  iinn  tthhee  pprree--ffrreeee  aaggeennccyy  ppeerriioodd..    IInn  tthhee  11997777--11999922  

ppeerriioodd,,  BBaadd--ttoo--GGoooodd  tteeaammss  aaccqquuiirreedd  110000  ppiittcchheerrss  aanndd  lloosstt  6688  ffoorr  aa  

nneett  ggaaiinn  ooff  3322  ggoooodd  ppiittcchheerrss..    IInn  bbootthh  ttaabblleess  wwee  aaggaaiinn  sseeee  aa  

ggrreeaatteerr  nneett  mmoovveemmeenntt  ooff  ttaalleenntt  ttoowwaarrdd  ((oorr  aaccttuuaallllyy  ccaauussiinngg))  tteeaammss  

tthhaatt  aarree  mmoovviinngg  iinnttoo  ccoonntteennttiioonn..  

  



    

  

TTaabbllee  1100..    GGoooodd  PPiittcchheerrss::  LLoosstt  aanndd  FFoouunndd  ----  ((GGoooodd--ttoo--BBaadd)),,  55--GGaammee  

SSttaannddaarrdd    

  

  

••PPiittcchheerrss  AAccqquuiirreedd  

••PPiittcchheerrss  LLoosstt  

••NNeett  AAccqquuiirreedd  

••GGoooodd  PPiittcchheerrss  

••  

••11996611--11996688  

••2211  ((1166%%))  

••1177  ((1133%%))  

••44  

••113311  

••  

••11996699--11997766  

••1177  ((1144%%))  

••2255  ((2211%%))  

••--88  

••111199  

••  

••11996611--11997766  

••3388  ((1155%%))  

••4422  ((1177%%))  

••--44  



••225500  

••  

••11997777--11999922  

••5588  ((1155%%))  

••8833  ((2222%%))  

••--2255  

••338800  

••  

••  

  

  

  



TTaabbllee  1111..    GGoooodd  PPiittcchheerrss::  LLoosstt  aanndd  FFoouunndd  ----  ((GGoooodd--ttoo--BBaadd)),,  1100--

GGaammee  SSttaannddaarrdd    

  

  

••PPiittcchheerrss  AAccqquuiirreedd  

••PPiittcchheerrss  LLoosstt  

••NNeett  AAccqquuiirreedd  

••GGoooodd  PPiittcchheerrss  

••  

••11996611--11996688  

••3300  ((1188%%))  

••2211  ((1133%%))  

••99  

••116688  

••  

••11996699--11997766  

••2255  ((1177%%))  

••3344  ((2233%%))  

••--99  

••115511  

••  

••11996611--11997766  

••5555  ((1177%%))  

••5555  ((1177%%))  

••00  

••331199  

••  



••11997777--11999922  

••7711  ((1166%%))  

••8855  ((1199%%))  

••--1144  

••444455  

••  

••  

  

  

  



TTaabbllee  1122..    GGoooodd  PPiittcchheerrss::  LLoosstt  aanndd  FFoouunndd  ----  ((BBaadd--ttoo--GGoooodd)),,  55--GGaammee  

SSttaannddaarrdd    

  

  

••PPiittcchheerrss  AAccqquuiirreedd  

••PPiittcchheerrss  LLoosstt  

••NNeett  AAccqquuiirreedd  

••GGoooodd  PPiittcchheerrss  

••  

••11996611--11996688  

••2211  ((1144%%))  

••1166  ((1100%%))  

••55  

••115544  

••  

••11996699--11997766  

••2299  ((2244%%))  

••1177  ((1144%%))  

••1122  

••112200  

••  

••11996611--11997766  

••5500  ((1188%%))  

••3333  ((1122%%))  

••1177  

••227744  

••  



••11997777--11999922  

••7799  ((2211%%))  

••4488  ((1133%%))  

••3311  

••336688  

••  

••  

  

  

  



TTaabbllee  1133..    GGoooodd  PPiittcchheerrss::  LLoosstt  aanndd  FFoouunndd  ----  ((BBaadd--ttoo--GGoooodd)),,  1100--

GGaammee  SSttaannddaarrdd    

  

  

••PPiittcchheerrss  AAccqquuiirreedd  

••PPiittcchheerrss  LLoosstt  

••NNeett  AAccqquuiirreedd  

••GGoooodd  PPiittcchheerrss  

••  

••11996611--11996688  

••2266  ((1133%%))  

••2277  ((1144%%))  

••--11  

••119944  

••  

••11996699--11997766  

••3322  ((2233%%))  

••2266  ((1188%%))  

••66  

••114422  

••  

••11996611--11997766  

••5588  ((1177%%))  

••5533  ((1166%%))  

••55  

••333366  

••  



••11997777--11999922  

••110000  ((2222%%))  

••6688  ((1155%%))  

••3322  

••445500  

••  

••  

  

  TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreeaallllooccaattiioonn  ooff  ppiittcchheerrss  ffrroomm  oonnee  sseeaassoonn  

ttoo  tthhee  nneexxtt  ffuurrtthheerr  ccoonnffiirrmmss  oouurr  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  ppllaayyeerr  

rreessttrraaiinnttss  rreessuulltt  iinn  aann  iinneeffffiicciieenntt  aallllooccaattiioonn  ooff  ppllaayyeerrss  iiff  aa  

lleeaagguuee''ss  ggooaall  iiss  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  ccoonnssuummeerr  iinntteerreesstt  vviiaa  eexxcciittiinngg,,  

ccoommppeettiittiivveellyy  bbaallaanncceedd  sseeaassoonnss..  

  

  IInn  ssuumm,,  eemmppllooyyeerr  aaggrreeeemmeennttss  ttoo  rreessttrraaiinn  ttrraaddee  iinn  tthhee  mmaarrkkeett  

ffoorr  pprrooffeessssiioonnaall  aatthhlleetteess  iiss  nnoott  ssiimmppllyy  aa  qquueessttiioonn  ooff  ""ssoocciiaallllyy  

oorr  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddeessiirraabbllee  ccoolllleeccttiivvee--bbaarrggaaiinniinngg  ppoolliiccyy..""    IItt  iiss  aa  

qquueessttiioonn  ooff  vviittaall  aanndd  ddiirreecctt  iinntteerreesstt  ttoo  ccoonnssuummeerrss..  

  

  

  



IIIIII  

  

AANN  AAGGEENNDDAA  FFOORR  FFUURRTTHHEERR  RREESSEEAARRCCHH  AANNDD  AANNAALLYYSSIISS    

  

  TThhiiss  AArrttiiccllee''ss  ppuurrppoossee  iiss  ssoommeewwhhaatt  nnaarrrrooww  ----  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  

tthhaatt  oobbjjeeccttiioonnss  ttoo  ssppoorrttss  lleeaagguuee  ppllaayyeerr  rreessttrraaiinnttss  rreefflleecctt  

ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  aass  wweellll  aass  llaabboorr  ppoolliiccyy  ccoonncceerrnnss,,  aanndd  

tthheerreeffoorree  tthhaatt  BBrroowwnn''ss  aannaallyyssiiss  iiss  ttoooo  ssiimmpplliissttiicc..    WWee  ddoo  nnoott  

aatttteemmpptt  hheerree  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aa  ccoommpplleettee,,  ooppttiimmaall,,  aanndd  ccoohheerreenntt  

ddooccttrriinnee  ffoorr  aappppllyyiinngg  tthhee  llaabboorr  eexxeemmppttiioonn  ttoo  ccaasseess  wwiitthh  llaabboorr  aanndd  

pprroodduucctt  mmaarrkkeett  eeffffeeccttss..    WWee  aarree  ccoonntteenntt  ttoo  rraaiissee  ssoommee  iimmppoorrttaanntt  

qquueessttiioonnss  tthhaatt  ssuucchh  aa  ddooccttrriinnee  wwoouulldd  aannsswweerr..    OOuurr  tteennttaattiivvee  

ccoonncclluussiioonn  iiss  tthhaatt,,  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr''ss  rrhheettoorriiccaall  sslleeiigghhtt--ooff--hhaanndd  

ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg,,5555  tthhee  ssaammee  iissssuueess  tthhaatt  ppeerrpplleexxeedd  

tthhee  CCoouurrtt  iinn  JJeewweell  TTeeaa  rreemmaaiinn  ttrruuee  ttooddaayy..    WWee  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  

rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhiiss  iissssuuee  rreeqquuiirreess  aa  rreeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  ccoommppeettiittiioonn  

aanndd  iinndduussttrriiaall  rreellaattiioonnss  ppoolliiccyy,,  aass  CCoonnggrreessss  hhaass  eexxpprreesssseedd  tthheemm  

iinn  tthhee  aannttiittrruusstt  aanndd  llaabboorr  llaawwss..    SSuucchh  aa  rreessoolluuttiioonn  ssuuggggeessttss  tthhaatt  

JJeewweell  TTeeaa  wwaass  aa  ssttrroonnggeerr  ccaassee  ffoorr  aann  aannttiittrruusstt  eexxeemmppttiioonn  tthhaann  

BBrroowwnn,,  bbeeccaauussee  aann  eexxeemmppttiioonn  pprrootteeccttiinngg  aannttii--ccoonnssuummeerr  rreessttrraaiinnttss  

ssoouugghhtt  bbyy  uunniioonnss  ffuurrtthheerrss  ccoonnggrreessssiioonnaall  ppoolliicciieess  iinn  wwaayyss  tthhaatt  aann  

eexxeemmppttiioonn  pprrootteeccttiinngg  rreessttrraaiinnttss  wwiitthh  ssiimmiillaarr  ccoommppeettiittiivvee  eeffffeeccttss  

tthhaatt  aarree  iimmppoosseedd  bbyy  eemmppllooyyeerrss  ddoo  nnoott..  

  

  IInn  JJeewweell  TTeeaa,,  aa  ddiivviiddeedd  CCoouurrtt  ffoouunndd  tthhaatt  aann  aaggrreeeemmeenntt  

                                                  

5555  SSeeee  tteexxtt  aaccccoommppaannyyiinngg  nnootteess  3344--3388  ssuupprraa..  



bbeettwweeeenn  uunniioonniizzeedd  bbuuttcchheerrss  aanndd  CChhiiccaaggoollaanndd  ggrroocceerrss  ttoo  pprroohhiibbiitt  

aallll  ssaalleess  ooff  mmeeaatt  iinn  tthhee  eevveenniinngg  wwaass  pprrootteecctteedd  uunnddeerr  tthhee  llaabboorr  

eexxeemmppttiioonn..    CClleeaarrllyy,,  ssuucchh  aann  aaggrreeeemmeenntt  hhaadd  pprrooffoouunndd  aannttii--ccoonnssuummeerr  

eeffffeeccttss..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  JJuussttiicceess  DDoouuggllaass,,  BBllaacckk,,  aanndd  CCllaarrkk  

ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  wwaass  ssiimmppllyy  oonnee  wwhheerree  tthhee  uunniioonn  wwaass  

aaiiddiinngg  ""nnoonn--llaabboorr  ggrroouuppss  ttoo  ccrreeaattee  bbuussiinneessss  mmoonnooppoolliieess..""    IInn  

tthheeiirr  vviieeww,,  ""tthhee  uunniioonnss  ccaann  nnoo  mmoorree  aaiidd  aa  ggrroouupp  ooff  bbuussiinneessssmmeenn  ttoo  

ffoorrccee  tthheeiirr  ccoommppeettiittoorrss  ttoo  ffoollllooww  uunniiffoorrmm  ssttoorree  mmaarrkkeettiinngg  hhoouurrss  

tthhaann  ttoo  ffoorrccee  tthheemm  ttoo  sseellll  aatt  ffiixxeedd  pprriicceess..""5566    JJuussttiiccee  WWhhiittee,,  

jjooiinneedd  bbyy  CChhiieeff  JJuussttiiccee  WWaarrrreenn  aanndd  JJuussttiiccee  BBrreennnnaann,,  ddiissttiinngguuiisshheedd  

aa  uunniioonn''ss  eeffffoorrttss  ttoo  ffoorrccee  ffiirrmmss  ttoo  sseellll  aatt  ffiixxeedd  pprriicceess,,  nnoottiinngg  

tthhaatt  ssuucchh  aa  ddeemmaanndd  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  aa  mmaannddaattoorryy  ssuubbjjeecctt  ooff  

bbaarrggaaiinniinngg  uunnddeerr  llaabboorr  llaawwss..5577    HHoowweevveerr,,  tthhee  bbaann  oonn  nniigghhttttiimmee  

mmeeaatt  ssaalleess  wwaass  ""ssoo  iinnttiimmaatteellyy  rreellaatteedd  ttoo  wwaaggeess,,  hhoouurrss  aanndd  wwoorrkkiinngg  

ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  tthhee  uunniioonnss''  ssuucccceessssffuull  aatttteemmpptt  ttoo  oobbttaaiinn  tthhaatt  

pprroovviissiioonn  tthhrroouugghh  bboonnaa  ffiiddee,,  aarrmm''ss--lleennggtthh  bbaarrggaaiinniinngg  iinn  ppuurrssuuiitt  

ooff  tthheeiirr  oowwnn  llaabboorr  ppoolliicciieess,,  aanndd  nnoott  aatt  tthhee  bbeehheesstt  ooff  oorr  iinn  

ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  nnoonn--llaabboorr  ggrroouuppss,,  ffaallllss  wwiitthhiinn  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  

tthhee  nnaattiioonnaall  llaabboorr  ppoolliiccyy  aanndd  iiss  tthheerreeffoorree  eexxeemmpptt  ffrroomm  tthhee  

SShheerrmmaann  AAcctt..""5588      JJuussttiiccee  WWhhiittee''ss  ooppiinniioonn  ddiidd  nnoott  aaddoopptt  aa  

bbrriigghhtt--lliinnee  rruullee  tthhaatt  ttuurrnneedd  eexxcclluussiivveellyy  oonn  wwhheetthheerr  tthhee  rreessttrraaiinntt  

rreellaatteedd  ttoo  mmaatttteerrss  tthhaatt  llaabboorr  llaaww  ccoonnssiiddeerrss  ttoo  bbee  mmaannddaattoorryy  

ssuubbjjeeccttss  ooff  bbaarrggaaiinniinngg..    RRaatthheerr,,  tthhee  pplluurraalliittyy  ooppiinniioonn  eexxppllaaiinneedd  

                                                  

5566  338811  UU..SS..  aatt  773377..  

5577  IIdd..  aatt  668899..  

5588  IIdd..    aatt  668899--9900  ((eemmpphhaassiiss  aaddddeedd))..  



tthhaatt  tthhee  ""ccrruucciiaall  ddeetteerrmmiinnaanntt""  wwaass  tthhee  aaggrreeeemmeenntt''ss  ""rreellaattiivvee  

iimmppaacctt  oonn  tthhee  pprroodduucctt  mmaarrkkeett  aanndd  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  uunniioonn  

mmeemmbbeerrss..""5599    IInn  ccoonnttrraasstt,,  JJuussttiicceess  GGoollddbbeerrgg,,  HHaarrllaann,,  aanndd  SStteewwaarrtt  

ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss  ddoo  nnoott  aappppllyy  ttoo  aannyy  rreessuullttss  ooff  

ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  ccoonncceerrnniinngg  ssuubbjjeeccttss  ----  wwaaggeess,,  hhoouurrss,,  aanndd  

wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ----  aabboouutt  wwhhiicchh  llaabboorr  llaaww  rreeqquuiirreess  llaabboorr  aanndd  

mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  bbaarrggaaiinn..6600    

  

  IInn  ccoonnssttrruuccttiinngg  aa  ccoohheerreenntt  tthheeoorryy  ooff  tthhee  llaabboorr  eexxeemmppttiioonn,,  aa  

mmaajjoorr  qquueessttiioonn  ttoo  aannsswweerr  iiss  wwhhyy  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  ccoonncceerrnnss  oouugghhtt  

ttoo  ggiivvee  wwaayy,,  aanndd  wwhhaatt  llaabboorr  llaaww  ppoolliicciieess  aarree  bbeeiinngg  eeffffeeccttuuaatteedd,,  

bbyy  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ooff  aannttiittrruusstt  oovveerrssiigghhtt..    IIff,,  aass  mmaannyy  bbeelliieevvee,,  

ppuubblliicc  rreeggaarrddiinngg  ssttaattuutteess  lliikkee  tthhee  SShheerrmmaann  AAcctt  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  

LLaabboorr  RReellaattiioonnss  AAcctt  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssttrruueedd  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt,,  

wwee  mmiigghhtt  aasskk  wwhhaatt  tthhee  ppuubblliicc  iiss  ggaaiinniinngg  iinn  rreettuurrnn  ffoorr  eenndduurriinngg  

aaggrreeeemmeennttss  tthhaatt  aannttiittrruusstt  aannaallyyssiiss  wwoouulldd  ffiinndd  ttoo  uunnrreeaassoonnaabbllyy  

hhaarrmm  ccoonnssuummeerrss..  

  

  CCoonnssiiddeerr  tthhee  ccllaassssiicc  ccaassee  tthhaatt  ccoommeess  wwiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  

llaabboorr  eexxeemmppttiioonn::6611  eemmppllooyyeerrss  aanndd  uunniioonnss  iinn  aann  oolliiggooppoolliissttiicc  

                                                  

5599  IIdd..  aatt  669900  nn..55..  

6600  TThhee  ooppiinniioonn,,  eexxppllaaiinniinngg  tthheessee  JJuussttiicceess  vviieewwss  oonn  bbootthh  JJeewweell  TTeeaa  aanndd  aa  

ccoommppaanniioonn  ccaassee,,  iiss  ffoouunndd  iinn  UUnniitteedd  MMiinnee  WWoorrkkeerrss  vv..  PPeennnniinnggttoonn,,  338811  UU..SS..  667766,,  

773311  ((11996655))..  

6611  CCff..  HHEENNRRYY  MM..  HHAARRTT,,  JJRR..  &&  AALLBBEERRTT  MM..  SSAACCKKSS,,  TTHHEE  LLEEGGAALL  PPRROOCCEESSSS  11337788  ((WWiilllliiaamm  NN..  

EEsskkrriiddggee,,  JJrr..  &&  PPhhiilliipp  FFrriicckkeeyy  eeddss..  11999944))..    IInn  tthheeiirr  llaannddmmaarrkk  wwoorrkk,,  HHaarrtt  aanndd  



iinndduussttrryy  aaggrreeee  ttoo  aa  nneeww  wwaaggee  ssccaallee  ffeeaattuurriinngg  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwaaggee  

iinnccrreeaasseess  ffoorr  wwoorrkkeerrss..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  uunniioonn''ss  aabbiilliittyy  ttoo  

eelliimmiinnaattee  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett,,  ccoonnssuummeerrss  aarree  ggooiinngg  ttoo  

ppaayy  mmoorree  ffoorr  tthhee  pprroodduucctt..    WWhhyy  wwoouulldd  CCoonnggrreessss  wwaanntt  ttoo  pprrootteecctt  

tthhiiss  aaccttiivviittyy??      

  

  IInn  eennaaccttiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  LLaabboorr  RReellaattiioonnss  AAcctt,,  CCoonnggrreessss  

ssoouugghhtt  ttoo  aacchhiieevvee  ffoouurr  ggooaallss::  rreedduucciinngg  iinndduussttrriiaall  ssttrriiffee,,  

rreessttoorriinngg  mmaassss  ppuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr  bbyy  iimmpprroovviinngg  wwoorrkkeerrss''  eeccoonnoommiicc  

ccoonnddiittiioonn,,  pprroommoottiinngg  ffaaiirreerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  tthhrroouugghh  

eeqquuaalliizziinngg  bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr  bbeettwweeeenn  eemmppllooyyeerrss  aanndd  wwoorrkkeerrss,,  aanndd  

ffuurrtthheerriinngg  sseellff--ggoovveerrnnmmeenntt  bbyy  eemmppllooyyeeeess..6622    IIttss  cchhoosseenn  mmeetthhoodd  ooff  

aacchhiieevviinngg  tthhoossee  ggooaallss  wwaass  ttoo  ppeerrmmiitt  wwoorrkkeerrss  ttoo  jjooiinn  ttooggeetthheerr  ttoo  

                                                                                                                                                              

SSaacckkss  aaddvvooccaattee  iinntteerrpprreettiinngg  ssttaattuutteess  bbyy  ccoonnssiiddeerriinngg  ""iinnssttaanncceess  ooff  uunnqquueessttiioonneedd  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattuuttee..""    TThhee  ppuurrppoosseess  ""nneecceessssaarriillyy  iimmpplliieedd  iinn  tthheemm  

iilllluummiinnaattee  ffaacceettss  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ppuurrppoossee""  uunnddeerrllyyiinngg  tthhee  ssttaattuuttoorryy  sscchheemmee..    

JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr,,  iinn  hhiiss  oowwnn  ggeenneerraall  aannaallyyssiiss  ooff  ssttaattuuttoorryy  iinntteerrpprreettaattiioonn,,  hhaass  

aaddvvooccaatteedd  aann  aapppprrooaacchh  qquuiittee  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  eemmppllooyyeedd  bbyy  HHaarrtt  aanndd  SSaacckkss,,  uunnddeerr  

wwhhoomm  hhee  ssttuuddiieedd  aatt  HHaarrvvaarrdd..    SStteepphheenn  BBrreeyyeerr,,  OOnn  UUsseess  ooff  LLeeggiissllaattiivvee  HHiissttoorryy  iinn  

IInntteerrpprreettiinngg  SSttaattuutteess,,  6655  SSOO..  CCAALL..  LL..  RREEVV..  884455  ((11999922))..  

6622  SSeeee  JJaammeess  JJ..  BBrruuddnneeyy,,  AA  FFaammoouuss  VViiccttoorryy::  CCoolllleeccttiivvee  BBaarrggaaiinniinngg  PPrrootteeccttiioonnss  

aanndd  tthhee  SSttaattuuttoorryy  AAggiinngg  PPrroocceessss,,  7744  NNOO..  CCAARR..  LL..  RREEVV..  993399,,  995500  ((11999966))..    CCff..  2299  

UU..SS..CC..  §§  115511  ((11999944))  ((ccoonnggrreessssiioonnaall  ffiinnddiinngg  tthhaatt  iinneeqquuaalliittyy  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr  

bbuurrddeennss  ccoommmmeerrccee,,  aaggggrraavvaatteess  eeccoonnoommiicc  ddeepprreessssiioonnss,,  aanndd  aaccttuuaallllyy  pprreevveennttss  ""tthhee  

ssttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  ccoommppeettiittiivvee  wwaaggee  rraatteess  aanndd  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  wwiitthhiinn  aanndd  

bbeettwweeeenn  iinndduussttrriieess""))..  



eelliimmiinnaattee  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett..      AAlltthhoouugghh  ssoommee  rreecceenntt  

eeccoonnoommiicc  wwoorrkk  hhaass  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  hhaarrmmoonniioouuss  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  

aaccttuuaallllyy  pprroodduucceess  eeffffiicciieenncciieess  tthhaatt  mmiigghhtt,,  iinn  aa  ccoommppeettiittiivvee  

mmaarrkkeett,,  bbee  ppaasssseedd  oonn  ttoo  ccoonnssuummeerrss,,6633  tthhee  NNLLRRAA  rreefflleeccttss  tthhee  

oobbvviioouuss  ccoonnggrreessssiioonnaall  jjuuddggmmeenntt  tthhaatt  AAmmeerriiccaannss  aass  aa  wwhhoollee  wweerree  

bbeetttteerr  ooffff  ppaayyiinngg  aa  bbiitt  mmoorree  ffoorr  pprroodduuccttss  iinn  rreettuurrnn  ffoorr  ggrreeaatteerr  

cceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  pprroodduuccttiioonn  wwoouulldd  nnoott  bbee  ddiissrruupptteedd  bbyy  ssttrriikkeess,,  iinn  

rreettuurrnn  ffoorr  ssuuppeerriioorr  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  rreessuullttss,,  aanndd  tthhaatt  AAmmeerriiccaann  

vvootteerrss--aass--wwoorrkkeerrss  ((wwoorrkkeerrss  wwhhoo  bbeenneeffiitt  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  bbyy  uunniioonn  

mmeemmbbeerrsshhiipp  oorr  iinnddiirreeccttllyy  tthhrroouugghh  nnoonn--uunniioonn  wwaaggeess  sseett  iinn  tthhee  

sshhaaddooww  ooff  tthhee  uunniioonn  ssccaallee))  wweerree  aass  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  

CCoonnggrreessss  aass  AAmmeerriiccaann  vvootteerrss--aass--ccoonnssuummeerrss..  

  

  NNooww  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ccllaassssiicc  ccaassee  tthhaatt  wwoouulldd  nnoott  ccoommee  wwiitthhiinn  tthhee  

llaabboorr  eexxeemmppttiioonn::  aa  mmuullttii--eemmppllooyyeerr  bbaarrggaaiinniinngg  ggrroouupp  aaggrreeeess  oonn  aa  

ggeenneerroouuss  nneeww  wwaaggee  ssccaallee  wwiitthh  aa  uunniioonn  aanndd  iinnccoorrppoorraatteess  iinn  tthhee  

ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  aa  pprroovviissiioonn  tthhaatt  tthhee  nneeww  wwaaggeess  

wwiillll  bbee  rreeccoouuppeedd  bbyy  aann  aaccrroossss--tthhee--bbooaarrdd  pprriiccee  iinnccrreeaassee  ttoo  

ccoonnssuummeerrss..    IInn  hhiiss  nnooww--ssaannccttiiffiieedd  sseeppaarraattee  ooppiinniioonn  iinn  PPeennnniinnggttoonn//  

JJeewweell  TTeeaa,,  JJuussttiiccee  GGoollddbbeerrgg  eexxppllaaiinneedd  wwhhyy  ssuucchh  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwoouulldd  

nnoott  bbee  eexxeemmpptt..    HHee  ddiissttiinngguuiisshheedd  aann  eeaarrlliieerr  ccaassee  ffiinnddiinngg  ccoonndduucctt  

nnoonn--eexxeemmpptt,,  nnoottiinngg  tthhaatt  tthhee  pprreecceeddeenntt  hhaadd  rreeaaffffiirrmmeedd  tthhee  ddooccttrriinnee  

tthhaatt  tthhee  llaabboorr  eexxeemmppttiioonn  sshhoouulldd  nnoott  ttuurrnn  oonn  aa  jjuuddiicciiaall  jjuuddggmmeenntt  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  lleeggiittiimmaaccyy  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  uunniioonn  aaccttiivviittyy  

                                                  

6633  KKeennnneetthh  DDaauu--SScchhmmiiddtt,,  AA  BBaarrggaaiinniinngg  AAnnaallyyssiiss  ooff  AAmmeerriiccaann  LLaabboorr  LLaaww  aanndd  tthhee  

SSeeaarrcchh  ffoorr  BBaarrggaaiinniinngg  EEqquuiittyy  aanndd  IInndduussttrriiaall  PPeeaaccee,,  9911  MMIICCHH..  LL..  RREEVV..  441199  ((11999922))..  



iinnvvoollvveedd,,  bbuutt  rraatthheerr  iinnvvoollvveedd  ttwwoo  kkeeyy  eelleemmeennttss::  

  

((11))  uunniioonn  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  pprriiccee  ffiixxiinngg  aanndd  mmaarrkkeett  aallllooccaattiioonn,,  

wwiitthh  tthhee  oonnllyy  uunniioonn  iinntteerreesstt  bbeeiinngg  tthhee  iinnddiirreecctt  pprroossppeecctt  tthhaatt  

tthheessee  aannttiiccoommppeettiittiivvee  ddeevviicceess  mmiigghhtt  iinnccrreeaassee  eemmppllooyyeerrss''  pprrooffiittss  

wwhhiicchh  mmiigghhtt  tthheenn  ttrriicckkllee  ddoowwnn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  ((22))  aaccccoommpplliisshheedd  

bbyy  tthhee  uunniioonn''ss  jjooiinniinngg  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  oorr  ccoonnssppiirraaccyy  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeerrss..6644  

  

  

  

IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  rreeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  aannttiittrruusstt  aanndd  llaabboorr  

ppoolliicciieess  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  ssoouunndd  pprriinncciipplleess  ooff  iinntteerrpprreettaattiioonn  

rreeqquuiirreedd  aa  rreeccooggnniittiioonn  tthhaatt  ccoonnggrreessssiioonnaall  ggooaallss  iinn  tthhee  NNLLRRAA  hhaadd  

lliimmiittss..    DDeessppiittee  tthhee  oobbvviioouuss  bbeenneeffiittss  ttoo  rreedduucceedd  iinndduussttrriiaall  

ssttrriiffee  iiff  uunniioonnss  aanndd  eemmppllooyyeerrss  ccoouulldd  aaggrreeee  ttoo  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinnss  

iinncclluuddiinngg  ccaarrtteell  pprriicciinngg,,  tthheerree  iiss  aa  ccoonnsseennssuuss  tthhaatt  iimmpprroovviinngg  

wwoorrkkeerrss  ccoonnddiittiioonnss  bbyy  aalllloowwiinngg  eemmppllooyyeerrss  ttoo  eexxppllooiitt  ccoonnssuummeerrss  aanndd  

aaggrreeee  ttoo  sshhaarree  aa  ssuuffffiicciieenntt  aammoouunntt  ooff  tthhee  mmoonnooppoollyy  pprrooffiittss  wwiitthh  

wwoorrkkeerrss  ttoo  ggaaiinn  tthheeiirr  aaccqquuiieesscceennccee  iinn  aa  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  

aaggrreeeemmeenntt  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee..  

  

  TThhiiss  ccoonnsseennssuuss  iiss  eemmiinneennttllyy  sseennssiibbllee..    GGiivveenn  ddiissppaarriittiieess  iinn  

bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr  tthhaatt  rreemmaaiinn  eevveenn  aafftteerr  wwoorrkkeerrss  aarree  aalllloowweedd  ttoo  

                                                  

6644  338811  UU..SS..  aatt  770077  ((ddiissccuussssiinngg  AAlllleenn  BBrraaddlleeyy  CCoo..  vv..  IIBBEEWW,,  332255  UU..SS..  779977  

((11994455))))..  



lliimmiitt  llaabboorr  mmaarrkkeett  ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  tthheemmsseellvveess,,  tthheerree  aarree  

iinnnnuummeerraabbllee  sscceennaarriiooss  wwhheerree  aannttii--ccoonnssuummeerr  sscchheemmeess  ccoouulldd  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthh  ttookkeenn  ccoonncceessssiioonnss  ttoo  wwoorrkkeerrss  tthhaatt  ffaaiill  ttoo  

pprroovviiddee  aannyy  mmeeaanniinnggffuull  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  ooff  

oorrddiinnaarryy  wwoorrkkeerrss..      AAmmeerriiccaann  vvootteerrss--aass--ccoonnssuummeerrss  wwoouulldd  rreeaassoonnaabbllyy  

bbee  uunnwwiilllliinngg  ttoo  ppaayy  mmoorree  oorr  ggeett  lleessss  iinn  tthhee  pprroodduucctt  mmaarrkkeett  wwhheerree  

ssoo  lliittttllee  wwaass  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  ttoo  AAmmeerriiccaann  vvootteerrss--aass--wwoorrkkeerrss..6655  

  

  TThhee  ddiiffffiiccuulltt  qquueessttiioonn,,  tthheenn,,  iiss  wwhheetthheerr  aann  aannttii--ccoonnssuummeerr,,  

eemmppllooyyeerr  rreessttrraaiinntt,,  tthhaatt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aaggrreeeedd  ttoo  bbyy  aa  uunniioonn,,  iiss  

mmoorree  lliikkee  tthhee  ffiirrsstt  oorr  tthhee  sseeccoonndd  ccaassee..    SSoommee  wwoouulldd  aarrgguuee  tthhaatt  

tthhee  ccrriittiiccaall  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  wwhheetthheerr  tthhee  cchhaalllleennggeedd  eemmppllooyyeerr  

aaggrreeeemmeenntt  rreellaatteess  ttoo  mmaannddaattoorryy  ssuubbjjeeccttss  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  uunnddeerr  tthhee  

llaabboorr  llaaww..    WWee  ssuuggggeesstt  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  rriigghhtt  qquueessttiioonn,,  ffoorr  

sseevveerraall  rreeaassoonnss..  

  

  SSiiggnniiffiiccaannttllyy,,  iinn  JJuussttiiccee  GGoollddbbeerrgg''ss  ssoouunndd  eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  

wwhhyy  aannttiittrruusstt  lliiaabbiilliittyy  wwaass  ccoorrrreeccttllyy  iimmppoosseedd  oonn  uunniioonnss  aanndd  

eemmppllooyyeerrss  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  AAlllleenn  BBrraaddlleeyy  ccaassee,,  hhee  ddiidd  nnoott  mmeennttiioonn  

tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ddeeffeennddaannttss  wweerree  nnoott  oobblliiggeedd  ttoo  nneeggoottiiaattee  aabboouutt  

tthhee  cchhaalllleennggeedd  bbooyyccoottttss  uunnddeerr  tthhee  NNLLRRAA..    HHiiss  ffooccuuss  wwaass  rraatthheerr  

mmoorree  pprrooppeerrllyy  oonn  hhooww  ----  ppeerr  tthhee  CCoouurrtt''ss  eeaarrlliieerr  ddeecciissiioonn  iinn  
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UUnniitteedd  SSttaatteess  vv..  HHuuttcchhiinnssoonn6666  ----  tthhee  uunniioonn  wwaass  nnoott  aaccttiinngg  iinn  iittss  

sseellff--iinntteerreesstt  ootthheerr  tthhaann  bbyy  iinnddiirreeccttllyy  bbeenneeffiittiinngg  ffrroomm  mmoonnooppoollyy  

pprrooffiittss..      TThhee  uullttiimmaattee  qquueessttiioonn  sshhoouulldd  bbee  wwhheetthheerr  tthhee  ttrraaddee  

rreessttrraaiinntt  ffaacciilliittaatteess  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  NNLLRRAA..      IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  

tthhee  NNFFLL''ss  rreessttrraaiinntt  cchhaalllleennggeedd  iinn  BBrroowwnn  ffaallllss  oonn  tthhee  nnoonn--eexxeemmpptt  

ssiiddee  ooff  tthhee  lliinnee..    IItt  ddooeess  nnoott  mmiinniimmiizzee  iinndduussttrriiaall  ssttrriiffee  ttoo  

ddeepprriivvee  uunniioonnss  ooff  aann  aannttiittrruusstt  ccllaaiimm,,  lleeaavviinngg  tthheemm  tthhee  ooppttiioonnss  ooff  

ssttrriikkiinngg  oorr  ddeecceerrttiiffyyiinngg..    OObbvviioouussllyy,,  aalllloowwiinngg  eemmppllooyyeerrss  ttoo  

iimmppoossee  aa  rreessttrraaiinntt  oovveerr  uunniioonn  oobbjjeeccttiioonnss  ddooeess  lliittttllee  ttoo  ffuurrtthheerr  

wwoorrkkeerrss''  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss,,  iinn  eeiitthheerr  tthhee  mmiiccrroo--  oorr  

mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  sseennssee,,  oorr  ttoo  pprroommoottee  wwoorrkkeerr  sseellff--ggoovveerrnnaannccee..    IInn  

lliigghhtt  ooff  tthhee  hhaarrmm  ttoo  ssppoorrttss  ffaannss  ddeettaaiilleedd  iinn  PPaarrtt  IIII  ooff  tthhiiss  

AArrttiiccllee,,  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  sseeee  wwhhaatt  AAmmeerriiccaann  vvootteerrss--aass--ssppoorrttss  

ffaann//ccoonnssuummeerrss  aarree  rreecceeiivviinngg  iinn  rreettuurrnn..  

  

  AAlltthhoouugghh  aa  bbaallaanncciinngg  ooff  ssoommeettiimmee  ccoonnfflliiccttiinngg  ssttaattuuttoorryy  

ppoolliicciieess  mmaayy  bbeesstt  eeffffeeccttuuaattee  ccoonnggrreessssiioonnaall  ppuurrppoosseess,,  ssuucchh  aa  

bbaallaanncciinngg  ccaann  bbee  ddiiffffiiccuulltt..    UUssiinngg  tthhee  mmaannddaattoorryy  ssuubbjjeecctt  ooff  

bbaarrggaaiinniinngg  lliinnee  mmaayy  aappppeeaarr  ttoo  hhaavvee  tthhee  pprraaccttiiccaall  aattttrraaccttiioonn  ooff  

ssiimmpplliicciittyy,,  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  iittss  ddiiffffiiccuullttiieess  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  

ppuurrppoossiivvee  iinntteerrpprreettaattiioonn..    TThheessee  pprraaccttiiccaall  pprroobblleemmss,,  hhoowweevveerr,,  aarree  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lleessss  iinn  tthhee  ssppeecciiaall  aarreennaa  ooff  ssppoorrttss..    AA  ttyyppiiccaall  

iinndduussttrriiaall  eemmppllooyyeerr  iiss  ttoolldd  ((bbyy  tthhee  AAnnttiittrruusstt  DDiivviissiioonn))  tthhaatt  iitt  

mmuusstt  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  rriivvaallss  oonn  wwaaggeess,,  bbuutt  tthheenn  ttoolldd  ((bbyy  tthhee  NNLLRRBB))  

tthhaatt  iitt  mmaayy  aaggrreeee  wwiitthh  rriivvaallss  oonn  wwaaggeess  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  mmuullttii--
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eemmppllooyyeerr  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg,,  aanndd  mmuusstt  iinn  aannyy  eevveenntt  ddiissccuussss  

tthheessee  wwaaggeess  wwiitthh  iittss  wwoorrkkeerrss''  rreepprreesseennttaattiivveess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  

eemmppllooyyeerr  iiss  uunnaammbbiigguuoouussllyy  iinnssttrruucctteedd  ((bbyy  bbootthh  tthhee  AAnnttiittrruusstt  

DDiivviissiioonn  aanndd  tthhee  NNLLRRBB))  tthhaatt  iitt  sshhoouulldd  nnoott  ddiissccuussss  pprriicceess  wwiitthh  iittss  

rriivvaallss  oorr  tthhee  uunniioonn..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  ssppoorrttss  tteeaamm  oowwnneerrss  aarree  ttoolldd  

((bbyy  tthhee  AAnnttiittrruusstt  DDiivviissiioonn))  tthhaatt  iitt  mmaayy  aaggrreeee  wwiitthh  rriivvaall  oowwnneerrss  

oonn  mmaannyy  tthhiinnggss,,  iinncclluuddiinngg  wwaaggeess,,  aass  lloonngg  aass  rreessttrraaiinnttss  ccaann  bbee  

jjuussttiiffiieedd  aass  pprroommoottiinngg  aa  lleeggiittiimmaattee  pprroo--ccoonnssuummeerr  ggooaall  lliikkee  

ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee..    TThhuuss,,  tthhee  nneeeedd  ttoo  wwiitthhddrraaww  aannttiittrruusstt  

pprrootteeccttiioonn  ttoo  aavvooiidd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoonnfflliiccttiinngg  mmaannddaatteess  ffrroomm  

ddiiffffeerreenntt  ssttaattuutteess  ddooeess  nnoott  aappppllyy  iinn  tthhee  ssppoorrttss  ccoonntteexxtt..    AAss  

nnootteedd  aabboovvee,,6677  tthhee  rruullee  ooff  rreeaassoonn  ttrreeaattmmeenntt  aaffffoorrddeedd  ttoo  ssppoorrttss  

lleeaagguueess  pprroovviiddeess  aa  pprraaccttiiccaall  ssoolluuttiioonn  ffoorr  tteeaamm  oowwnneerrss  iiff  aann  

iimmppaassssee  iiss  rreeaacchheedd  iinn  bbaarrggaaiinniinngg  wwiitthh  aa  ppllaayyeerrss''  uunniioonn  ----  bbootthh  

llaabboorr  aanndd  aannttiittrruusstt  llaawwss  ppeerrmmiitt  tthheemm  ttoo  iimmppoossee  ((wwiitthhoouutt  uunniioonn  

ccoonnsseenntt))  aann  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  iiss  rreeaassoonnaabbllee  uunnddeerr  tthhee  aannttiittrruusstt  

llaawwss..  

  

  TThhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  aanndd  vvaalluuee  ooff  tthhee  ddiissttiinnccttiioonnss  ddrraawwnn  iinn  

llaabboorr  llaaww  bbeettwweeeenn  mmaannddaattoorryy  aanndd  ppeerrmmiissssiivvee  ssuubbjjeeccttss  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  

iiss  aallssoo  ooppeenn  ttoo  qquueessttiioonn..    TThhee  llaabboorr  llaaww  ddooccttrriinnee  aapppplliieess  eeqquuaallllyy  

ttoo  mmuullttii--eemmppllooyyeerr  aanndd  ssiinnggllee  eemmppllooyyeerr  bbaarrggaaiinniinngg..    IInn  tthhee  llaatttteerr  

ccaassee,,  wwhheerree  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  ccoonncceerrnnss  aarree  nnoott  pprreesseenntt,,  iitt  iiss  

nnoott  cclleeaarr  wwhhyy  aa  ffiirrmm  sshhoouulldd  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  iinn  ssoommee  iinnssttaanncceess  ttoo  

bbaarrggaaiinn  wwiitthh  iittss  uunniioonn  aabboouutt  pprriicceess..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iiff  BBooeeiinngg  
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sseeeekkss  ttoo  lloowweerr  iittss  mmaacchhiinniissttss  wwaaggeess,,  iitt  mmuusstt  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhee  

uunniioonn..    IIff  BBooeeiinngg  ccllaaiimmss  iitt  iiss  ggooiinngg  bbrrookkee,,  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ttoo  

bbaarrggaaiinn  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  rreeqquuiirreess  tthheemm  ttoo  ooppeenn  tthheeiirr  bbooookkss  ttoo  tthhee  

uunniioonn..6688    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iiff  BBooeeiinngg  iinnsstteeaadd  sseeeekkss  ttoo  mmaakkee  iittss  

wwaaggee  ccoonncceessssiioonn  ooffffeerr  mmoorree  aattttrraaccttiivvee  bbyy  pprroommiissiinngg  bboonnuusseess  bbaasseedd  

oonn  ffuuttuurree  ffiirrmm  pprrooffiittaabbiilliittyy,,  iitt  iiss  uunnddeerr  nnoo  oobblliiggaattiioonn  ttoo  

pprroovviiddee  tthhee  uunniioonn  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  aassssuurree  tthhee  uunniioonn  tthhaatt  

mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  pprruuddeennttllyy  rruunn  tthhee  bbuussiinneessss  ssoo  tthhaatt  pprrooffiittss  wwiillll  

bbee  rreeaalliizzeedd..    IItt  iiss  uunncclleeaarr  wwhhyy  tthhiiss  sshhoouulldd  bbee  ssoo..  

  

  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ddooccttrriinnaall  ddiiffffiiccuullttiieess  wwiitthh  ddrraawwiinngg  tthhee  

mmaannddaattoorryy  ssuubbjjeecctt  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  lliinnee  ttoo  iinncclluuddee  wwaaggeess  bbuutt  eexxcclluuddee  

aannyy  pprroodduucctt  mmaarrkkeett  ddeecciissiioonnss  bbyy  mmaannaaggeemmeenntt,,  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  

pprraaccttiiccaalliittiieess  ooff  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  bblluurr  tthhiiss  lliinnee  eevveenn  

ffuurrtthheerr..    LLaabboorr  llaaww  ppeerrmmiittss  ppaarrttiieess  ttoo  pprrooppoossee  tteerrmmss  rreellaattiinngg  ttoo  

nnoonnmmaannddaattoorryy  ssuubbjjeeccttss  ooff  bbaarrggaaiinniinngg,,  aanndd  iinnddeeeedd  mmaayy  uussee  tthheessee  

pprrooppoossaallss  aass  aa  bbaarrggaaiinniinngg  cchhiipp  ttoo  bbee  ttrraaddeedd  aaggaaiinnsstt  ccoonncceessssiioonnss  

oonn  mmaannddaattoorryy  ssuubbjjeeccttss,,  ssoo  lloonngg  aass  tthhee  ppaarrttyy  ddooeess  nnoott  iinnssiisstt  uuppoonn  

aaggrreeeemmeenntt  oonn  nnoonnmmaannddaattoorryy  ssuubbjjeeccttss  aass  tthhee  ssoollee  pprriiccee  ooff  aann  

aaggrreeeemmeenntt..6699    SStteeeellwwoorrkkeerrss  UUnniioonn  ooffffiicciiaallss  oofftteenn  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhaatt  

tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  mmaaddee  lliittttllee  sseennssee  bbeeccaauussee  tthhee  uunniioonn  ccoouulldd  eeaassiillyy  

ttaabbllee  aa  pprrooppoossaall  ccoonncceerrnniinngg  aa  nnoonnmmaannddaattoorryy  ssuubbjjeecctt  aanndd,,  wwhheenn  
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eemmppllooyyeerr  nneeggoottiiaattoorrss  rreessppoonnddeedd  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  

ddiissccuussss  tthhee  pprrooppoossaall,,  tthhee  uunniioonn  ccoouulldd  rreessppoonndd  bbyy  ooffffeerriinngg  aass  aann  

aalltteerrnnaattiivvee  aa  eennoorrmmoouuss  aanndd  uunnaattttrraaccttiivvee  wwaaggee  iinnccrreeaassee..7700  

  

  TThhee  NNFFLL  pprroovviiddeess  aannootthheerr  eexxaammppllee  ooff  tthhiiss  bblluurrrreedd  

ddiissttiinnccttiioonn..    AA  kkeeyy  eelleemmeenntt  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  wwaaggeess  ffoorr  NNFFLL  ppllaayyeerrss  

uunnddeerr  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  iiss  tthhee  aammoouunntt  

ooff  ddeessiiggnnaatteedd  rreevveennuuee  eeaarrnneedd  bbyy  NNFFLL  oowwnneerrss..    AAlltthhoouugghh  tteecchhnniiccaallllyy  

tthhee  oowwnneerrss  ddiidd  nnoott  hhaavvee  ttoo  nneeggoottiiaattee  aabboouutt  tthheeiirr  tteelleevviissiioonn  

mmaarrkkeettiinngg  ppllaannss,,  iinn  ffaacctt  tthhee  NNFFLL  ppllaayyeerrss  wwoouulldd  nneevveerr  hhaavvee  aaggrreeeedd  

ttoo  bbaassee  wwaaggeess  oonn  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreevveennuuee  wwiitthhoouutt  aassssuurraanncceess  tthhaatt  

tthhee  lleeaagguuee  wwoouulldd  mmaaxxiimmiizzee  iittss  rreevveennuuee  bbaassee..  

  

  AAss  ttwwoo  lleeaaddiinngg  llaabboorr  llaaww  sscchhoollaarrss  hhaavvee  oobbsseerrvveedd,,  tthhee  lliinnee  

bbeettwweeeenn  mmaannddaattoorryy  aanndd  nnoonn--mmaannddaattoorryy  ssuubbjjeeccttss  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  iiss  

uunncceerrttaaiinn..7711    EEvveenn  ppuurreellyy  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  llaabboorr  llaaww,,  tthhee  

ddiissttiinnccttiioonn  sseerrvveess  sseevveerraall  ppuurrppoosseess::  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhoossee  ssuubbjjeeccttss  

wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  eemmppllooyyeerr  mmuusstt  ((11))    mmeeeett  aanndd  ddiissccuussss,,  ((22))  

bbaarrggaaiinn  wwiitthh  tthhee  uunniioonn  bbeeffoorree  aaccttiinngg,,  aanndd  ((33))  bbaarrggaaiinn  ttoo  iimmppaassssee  

wwiitthh  tthhee  uunniioonn  bbeeffoorree  iimmpplleemmeennttiinngg  aann  ooffffeerr..    TThheessee  sscchhoollaarrss  

qquueessttiioonn  tthhee  uussee  ooff  ssiinnggllee  tteesstt  ffoorr  tthheessee  vvaarryyiinngg  llaabboorr  
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ppuurrppoosseess..7722    IItt  iiss  eevveenn  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iimmaaggiinnee  wwhhyy  aa  tteesstt  

ddeevviisseedd  ffoorr  tthhee  ddiissttiinnccttiivvee  ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  oobblliiggaattiioonnss  ooff  

eemmppllooyyeerrss  vviiss--aa--vviiss  wwoorrkkeerrss  oouugghhtt  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  bbrriigghhtt--lliinnee  rruullee  

ffoorr  aaccccoommooddaattiinngg  ccoonnssuummeerr  iinntteerreessttss  iinn  llaabboorr  rreellaattiioonnss  aaggrreeeemmeennttss  

tthhaatt  mmaayy  rreessuulltt  lloowweerr  pprroodduucctt  qquuaalliittyy..  

  

  AAnnootthheerr  vviieeww,,  ddrraawwnn  ffrroomm  JJuussttiiccee  GGoollddbbeerrgg''ss  ooppiinniioonn  iinn  

PPeennnniinnggttoonn//JJeewweell  TTeeaa,,  iiss  tthhaatt  aannttiittrruusstt  lliiaabbiilliittyy  oouugghhtt  nnoott  

aattttaacchh  ttoo  uunniioonnss  oorr  eemmppllooyyeerrss  bbeeccaauussee  aannttiittrruusstt  ccoouurrttss  hhaavvee  aa  

sshhaammeeffuull  hhiissttoorryy  ooff  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  lleeggiittiimmaattee  ccoolllleeccttiivvee  

bbaarrggaaiinniinngg  aaccttiivviittyy  bbaasseedd  oonn  aa  jjuuddggeess  oowwnn  nnoottiioonnss  ooff  wwhheetthheerr  

ccoonndduucctt  wwaass  ssoocciiaallllyy  oorr  eeccoonnoommiiccaallllyy  oobbjjeeccttiioonnaabbllee..7733    HHoowweevveerr,,  

tthhiiss  vviieeww  iiss  aallmmoosstt  eennttiirreellyy  ddrraawwnn  ffrroomm  ccaasseess  iimmppoossiinngg  lliiaabbiilliittyy  

oonn  uunniioonnss..    JJuussttiiccee  GGoollddbbeerrgg  wwrroottee  tthhaatt  ""ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  

aaccttiivviittyy  ccoonncceerrnniinngg  mmaannddaattoorryy  ssuubbjjeeccttss  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  uunnddeerr  tthhee  

LLaabboorr  AAcctt  iiss  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss,,""  aanndd  eexxpplliicciittllyy  

nnootteedd  tthhaatt  tthhiiss  rruullee  ""fflloowwss  ddiirreeccttllyy""  ffrroomm  tthhee  sseettttlleedd  rruullee  tthhaatt  

                                                  

7722  IIdd..    

7733  338811  UU..SS..  aatt  770000,,  771199..  

  

  AA  ssiimmiillaarr  vviieeww,,  tteennttaattiivveellyy  rraaiisseedd  bbyy  PPrrooffeessssoorr  GGaarryy  RRoobbeerrttss  aatt  tthhee  

ssyymmppoossiiuumm,,  iiss  tthhaatt  tthhee  NNoorrrriiss--LLaaGGuuaarrddiiaa  AAcctt  rreefflleeccttss  aa  ccoonnggrreessssiioonnaall  ppoolliiccyy  

ddeecciissiioonn  ttoo  ccoommpplleetteellyy  wwiitthhddrraaww  ffeeddeerraall  ccoouurrtt  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  aannyy  llaabboorr  

ddiissppuuttee,,  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  nnaarrrrooww  vviioolleennccee--rreellaatteedd  eexxcceeppttiioonn  

pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhaatt  AAcctt..    TThhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  bbrrooaadd  ssuuggggeessttiioonn  ddeesseerrvveess  

sseerriioouuss  ffuurrtthheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  



""aa  uunniioonn,,  iinn  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  nnoott  aaccttiinngg  ttoo  ffiixx  

pprriicceess  oorr  aallllooccaattee  mmaarrkkeettss  iinn  aaiidd  ooff  aann  eemmppllooyyeerr  ccoonnssppiirraaccyy  ttoo  

aaccccoommpplliisshh  tthheessee  oobbjjeeccttss,,  wwiitthh  oonnllyy  iinnddiirreecctt  uunniioonn  bbeenneeffiittss,,  iiss  

nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss..7744    DDeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  

eemmppllooyyeerr  rreessttrraaiinnttss  ooff  ttrraaddee  aarree  rreeaassoonnaabbllee,,  eeiitthheerr  iinn  llaabboorr  oorr  

ootthheerr  mmaarrkkeettss,,  hhaass  nnoott  rraaiisseedd  tthhee  ssaammee  ssoorrttss  ooff  pprroobblleemmss..  

  

  TThheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  JJuussttiiccee  BBrreeyyeerr  wwaass  ccoorrrreecctt  

aabboouutt  oonnee  tthhiinngg  iinn  BBrroowwnn::    tthheerree  iiss  nnoo  ""oobbvviioouuss  aannsswweerr""  ttoo  tthheessee  

pprroobblleemmss..7755    AAlltthhoouugghh  aann  ooppttiimmaall  aannsswweerr  iiss  eelluussiivvee,,  wwrroonngg  aannsswweerrss  

aarree  ssttiillll  aappppaarreenntt..    NNeeiitthheerr  CCoonnggrreessss''  cclleeaarr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  tthhaatt  

llaabboorr  llaaww  iissssuueess  bbee  rreessoollvveedd  bbyy  tthhee  NNLLRRBB  aanndd  nnoott  tthhee  ccoouurrttss,,  nnoorr  

tthhee  ffaacctt  tthhaatt  pprrooffeessssiioonnaall  aatthhlleetteess  mmaayy  hhaavvee  mmoorree  bbaarrggaaiinniinngg  

ppoowweerr  tthhaann  tthheeiirr  iinndduussttrriiaall  ccoouunntteerrppaarrttss,,  pprroovviiddeess  tthhee  aannsswweerr  ttoo  

ccoonnssuummeerrss  wwhhoossee  iinntteerreesstt  iinn  hhaavviinngg  tthheeiirr  ffaavvoorriittee  tteeaamm  hhaavvee  aa  

rreeaassoonnaabbllee  cchhaannccee  ooff  ccoonntteennddiinngg  ffoorr  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp  eevveerryy  ffeeww  

yyeeaarrss  hhaass  bbeeeenn  ssaaccrriiffiicceedd,,  ffoorr  nnoo  aarrttiiccuullaatteedd  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  

ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  
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aatt  223322))..  
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