VALVOJAN OHJEET ReSUL SRA MESTARUUSKILPAILUISSA
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Valvonnan tarkoitus
ReSUL:in SRA valvojan avulla varmistetaan seuraavaa:
- kilpailut järjestetään sääntöjen ja oikean kilpailuhengen mukaisesti
- kilpailut järjestetään kansallisen kilpailun vaatimustasoa vastaavina
- kilpailu voidaan järjestää kilpailijat, toimitsijat ja muut henkilöt vahingolta
suojaten
- kilpailusta saadun valvontakertomuksen avulla voidaan kehittää
järjestelyohjeita ja sujuvuutta, sekä kerätä koulutusmateriaalia
tuomarikoulutusta varten
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Valvojan valinta
ReSUL:n SRA toimikunta nimittää valvojat mestaruuskilpailuihin.
Valvojan on:
- annettava suostumuksensa tehtävään
- oltava kilpailukokemusta omaava
- varattava kohtuudella aikaa kilpailun järjestämistietouden jakamiseen,
tarkastusten suorittamiseen, kilpailupaikalla olemiseen sekä kilpailun
jälkeen suoritettavaa valvontakertomuksen laatimiseen
- tunnettava vastuuta luottamustehtävän tunnolliseen hoitamiseen
- omattava laajaa luottamusta jäsenistön parissa
- oltava järjestely – ja johtamistaitoinen
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Valvojan oikeudet ja velvollisuudet
Valvojalla on:
- velvollisuus puuttua kilpailun johtajan tai ratamestarin välityksellä kilpailun
kulkuun, mikäli on aihetta epäillä, että toiminta ei tapahdu rehdin
urheiluhengen ja sääntöjen mukaisesti tai kaikille kilpailijoille tasapuolisesti
- velvollisuus muuttaa tai hyväksyä kilpailusuunnitelmia suorituspaikkojen,
kilpailumaaston, huollon, kuljetuksien, tuloslaskennan, yhteyksien ym.
kilpailutoiminta-alueiden osalta
- oikeus tarkastuksen perusteella antaa erikoisohjeita edellä mainittuihin
tehtäviin
- oikeus kilpailun kuluessa antaa kilpailun johtajan välityksellä lisäohjeita,
määräyksiä, toimintaohjeita ja tarkkailla kilpailun kulkua sen kaikissa
vaiheissa (esim. luonnon-olosuhteiden äkillisesti muuttuessa)
- oikeus veloittaa kilpailujen järjestäjää valvontatoiminnasta aiheutuneista
kohtuullisista kuluista
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Vastuun jakaminen
Vastuu kilpailun läpiviennistä on järjestämisoikeuden saaneen yhdistyksen
nimeämällä kilpailun johtajalla. Valvojan tehtävänä on seurata ja opastaa
kilpailun järjestäjää.
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VALVONNAN VAIHEET

5.1)

Valvojan tehtävät jakaantuvat seuraaviin vaiheisiin:
a) Valvoja hankkii hyvissä ajoin ennen kilpailua voimassaolevat säännöt ja
järjestelyohjeet ja muut tarpeelliset asiapaperit
- varmistaa, että kilpailukoneistolla on oikeat säännöt.
- kilpailun johtajan ja yhdyshenkilön (sihteerin) nimet, osoitteet ja
puhelinnumerot
b) ”Tutustumisyhteydenotto” kilpailun johtajaan tarkoituksella saada
selvitettyä kilpailualue, -kartat, ym. olosuhteet. Valvoja hyväksyy ne ennen
kilpailukutsun julkaisemista ja viimeistään 1 kk ennen kilpailua.
c) Alustavan suunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen.
d) Kilpailupaikkojen ja laitteiden tarkastaminen ja hyväksyminen. Ratojen ja
ratalaitteiden tarkastus ennen tuomarikilpailua.
e) Tarkkailu kilpailun aikana.
f) Kilpailujen jälkeen tapahtuva lyhyt , suullinen kilpailujärjestelyjen arviointi
sekä valvontalomakkeen täydentäminen.
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Alustava suunnitelma
Kilpailun järjestämisoikeuden saaneen yhdistyksen on vähintään kymmenen
(10) viikkoa ennen kilpailupäivää lähetettävä kilpailun valvojalle alustava
kilpailusuunnitelma. Siitä tulee ilmetä:
-

kaavioesitys kilpailun asemakuvauksista
ajankohta, jolloin suunnitelmat ovat tarkastuskunnossa
järjestäjälle epäselvät asiat.
tuomarikilpailun ajankohta

Valvojan on annettava järjestäjälle lausuntonsa alustavasta suunnitelmasta 10
päivän kuluessa ja tehtävä siihen haluamansa muutos- tai lisävaatimuksensa.
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Ennakkotarkastus
Tässä tarkistuksessa on oltava läsnä kilpailun johtaja, ratamestari ja tarpeen
vaatiessa muiden osa-alueiden vastuuhenkilöt.
Viimeistään ennen tuomarikilpailu tai kilpailun alkua on valvojan suoritettava
ennakkotarkastus kilpailualueella, joka käsittää seuraavat asiat:
-
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mahdolliset ampumasuunnat
turvalliset sektorit ampuma-alueella
turvalliset ratalaitteet ja rakennelmat radalla varaosineen
majoitus ja muonitus
kulkuyhteydet kilpailupaikalle
kulkureitit kilpailu alueella, pysäköintipaikat ja opastus
varmistettava että tuloslaskenta suoritetaan sääntöjen mukaisesti
tiedotustoiminta, mukaan lukien tulostaulu
vakuutukset
saatava suunnitelma ase- ja patruunatarkastuksen toteutuksesta
tarkastettava paikka jossa voi esim. tarkistaa rikkimenneen/korjatun aseen
toimivuuden ja kohdistuksen
turva-alueiden paikat
kaikkien osuuksien pysyttävä oleellisesti muuttumattomina kilpailun ajan

Kilpailun aikana
Valvojan on kiinnitettävä huomionsa erityisesti:
-
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kilpailijoiden ja yleisön turvallisuus kilpailualueella ja sen ulkopuolella
omakohtaisin pistokokein varmistettava ratatuomarien ja kilpailun
henkilökunnan pätevyys
tuloslaskennan joustavaan toimintaan
tulosten tarkistus etenkin mitalisijoitusten osalta
tulosten valmistuttua protestiajan selkeä ilmoitus kilpailijoille
palkintojenjaon alkaminen ja lopputuloksien julkistaminen

Valvonnan yhteenveto
Valvonnan päätöstehtävä on kilpailutapahtumien yhteenveto ja raportointi
ReSUL:in toiminnanjohtajalle ja SRA toimikunnalle viikon kuluessa kilpailusta.
Raportti laaditaan valvontakertomus lomakkeelle kaikki kohdat täyttäen. Mikäli
kilpailussa sattuu jokin erityinen tapahtuma, valvoja voi harkintansa mukaan
kirjoittaa siitä selonteon. Erityisesti on mainittava ne kohdat, jotka aiheuttivat
hankaluuksia ja jotka on huomioitava seuraavissa kilpailuissa. Myös hyvät
puolet ja onnistuneet ratkaisut on tuotava julki kilpailu-tapahtumasta.
Kilpailuohjelma ja mahdolliset protestit liitteinä toimitetaan raportin liitteenä..
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Sanktiot
Valvoja ilmoittaa tarvittaessa, ettei suosittele kilpailun hyväksymistä ReSUL:in
sääntöjenmukaiseksi mestaruuskilpailuksi.

