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Metsänomistajien metsätaitokilpailuiden valvontaohjeet

Valvontaohjeet on laadittu SM-tason kilpailuihin.

1. Valvonnan tarkoitus

a. Sääntöjen ja oikean kilpailuhengen mukaisten kilpailujen aikaansaaminen

b. Pyrkiä suojaamaan kilpailijat ja toimitsija vahingoilta ja tapaturmilta

c. Poistamaan virheet seuraavien kilpailujen järjestelyistä kilpailun jälkeen suoritettavan
kritiikin avulla

d. Järjestäjien vastuu kilpailusta on jakamaton. Valvonta ei sitä lisää eikä vähennä. Valvonta
ja ohjaus on luottamuksellista, kilpailun järjestäjiä auttavaa, neuvovaa ja kouluttavaa.

2. Valvojan nimeäminen

Valvojan nimeää järjestäjiä kuultuaan MTK, jolle valvoja on toiminnassaan vastuussa ja hän
voi tukeutua MTK:hon ja Suomen metsäurheiluliittoon valvontatehtävää suorittaessaan.
Nimeäminen pyritään suorittamaan jo siinä kokouksessa, jossa kilpailun järjestäminen
vahvistetaan tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

3. Valvojan kelpoisuusvaatimukset

31. Valvojan on annettava suostumuksensa tehtävään.

32. Oltava kokenut metsätaitoilija ja kilpailunjärjestäjä

33. Varattava aikaa tehtävään ennen kilpailua, sen aikana ja jälkeen.

34. Tunnettava etukäteen riittävästi järjestäjiä ja kilpailupaikan oloja.

35. Yleisesti ja ammattikunnan arvostama henkilö

4. Valvojan tehtävät

41. Järjestelyorganisaation ja mitoituksen tarkastus.

42. Kilpailukeskus, kilpailumaasto ja yleisjärjestelyt

43. Kilpailutehtävien sijoittelu ja merkintä sekä sääntöjen kirjaimen ja hengen
huomioiminen.

44. Taitotehtävien ja oikeiden tulosten vahvistaminen.

45. Ihanneajan määrittelyn tarkastus keliä ja muita oloja vastaavaksi.

46. Kilpailuohjeet sekä järjestelyjen joustavuus ja joutuisuus.

47. Tehtävien salaaminen sekä tarkkailu kilpailun kuluessa.

48. Kilpailua koskevan valvoja raportin laatiminen MTK:lle kahden viikon kuluessa kilpailusta

5. Valvojan oikeudet
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51. Valvojalla on oikeus muuttaa ja hyväksyä kilpailun alustava suunnitelma
suorituspaikkoihin, kilpailumaastoon, huoltoon, kuljetuksiin, tuloslaskentaan ja yhteyksiin
nähden.

52. Tarkastuksen perusteella tehdä muutoksia ja antaa erikoisohjeita edellä mainituissa
asioissa.

53. Puuttua kilpailun kulkuun mikäli on aihetta epäillä, ettei kilpailu toteudu sääntöjen
mukaisesti.

54. Oikeus ottaa epäselvissä tapauksissa yhteyttä MTK:hon viimeistään 1 kk ennen kilpailua.

55. Valvoja voi veloittaa kulunsa järjestäjiltä vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

6. Alustava suunnitelma

Järjestelytoimikunnan on viimeistään kaksi kuukautta ennen kilpailupäivää toimitettava
valvojalle alustava kilpailusuunnitelma, johon sisältyy ainakin:

61. Kilpailun johtajan ja sihteerin nimet ja yhteystiedot.

62. Kaavamainen suunnitelma kilpailun kulusta.

63. Kilpailuohjeiden luonnos.

64. Kuljetukset, majoitus, huolto ja ilmoittautuminen.

65. Salaisuustoimenpiteet.

67. Kilpailun aikataulu. Valvojan on annettava hyväksymisensä kymmenen päivän kuluessa
suunnitelman saamisesta huomautuksineen ja muutosvaatimuksineen.

7. Ennakkotarkastus Viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua on valvojan tarkastettava
kilpailupaikat.

71. Kilpailijoiden saapuminen ja vastaanotto.

72. Majoitus ja ruokailu.

73. Kuljetukset.

74. Yhteydet ja varusteiden kuljetus.

75. Tuloslaskennan järjestely.

76. Osalajien niveltyvyys toisiinsa.

77. Tiedotustoiminta ja kuulutus.

78. Kilpailuohjeet käsiohjelmassa.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota: 1. Osalajien samanarvoisuus. 2.
Turvallisuusnäkökohdat. 3. Tulosten nopeaan toimittamiseen laskentaan. 4. Yhteistoiminnan
estäminen (arvonta/lähtöjärjestys)

8. Vastuun jako 17 (17) Voimassa 30.4.2018 alkaen
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Valvojan varsinaiset tehtävät päättyvät kilpailun alkaessa. Johto ja vastuu kuuluu tämän
jälkeen kilpailunjohtajalle. Kilpailun aikana valvoja tarkkailee kilpailun kulkua ja tekee
mahdollisesti huomautuksia kilpailunjohtajalle, sekä valvoja kuuluu mukaan
tuomarineuvostoon. Kilpailua koskeva erimielisyydet alistetaan tuomarineuvostolle.

9. Jälkitoimenpiteet Kahden viikon kuluessa kilpailusta valvoja on annettava MTK:lle lyhyt
arvostelu kilpailun kuluessa sattuneista tapahtumista. Erityisesti on mainittava ne asiat, jotka
seuraavissa kilpailuissa on korjattava ja joista on syntynyt epäselvyyttä. MTK välittää
arvostelun Suomen metsäurheiluliitolle.

Hyväksytty 14.8.2018 Suomen Metsäurheiluliiton hallituksen kokouksessa.


