KESKI SUOMEN HIIHTO RY/ SMH KESKI-SUOMI
TEKNISEN ASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄT
Suomen Maastohiihdon (SMH) Keski-Suomen Hiihdon (piirin) johtokunta nimeää vuosittain tekniset
asiantuntijat (TD) Keski-Suomen kansallisiin, piirinmestaruuskilpailuihin, Hopeasompa-aluekilpailuun ja
Maakuntaviestiin.
HUOM! Keski-Suomen paperihiihtokalenteria ei julkaista 2016. Säännöt löytyvät SMH:n nettisivuilta (TDtoiminta) ja tietoja Keski-Suomen Hiihdon nettisivuilta >>Hiihtokalenteri.
TD:n tehtävät:
- tulee olla yhteydessä kilpailun järjestäjiin hyvissä ajoin ennen kilpailua (ranking-järjestelyt, ratajärjestelyt,
arvontaryhmät, turvallisuussuunnitelma jne),
- tulee olla paikalla hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua (väh. 2 tuntia), kilpailun aikana ja valvoa, että kilpailu
järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla FIS:n 2012 ja SHL/SMH:n sääntöjä noudattaen,
- tulee tarkastaa hiihtämällä kilparata tai määrätä tähän joku tuomarineuvoston jäsen,
- toimia kilpailutuomariston puheenjohtajana (puheenjohtaja, kilpailun johtaja, järjestäjän nimeämä säännöt
tunteva TD:n apulainen (TD-assistentti), esim. ratamestari. Maakuntaviestin tuomaristossa ovat mukana 2
kuntien edustajaa. Tuomarineuvosto kokoontuu viimeistään 1 tunti ennen kilpailun alkua, ja kilpailun lopussa
sekä sprintissä myös karsintahiihdon jälkeen.
- tulee valvoa, että perinteisissä kilpailuissa noudatetaan luistelukieltoa, sekä ettei kilpailuissa
ohitustilanteissa tapahdu estämistä,
- kilpailun tulee olla turvallinen (mm. paikkassäännöt, tien ylitykset),
- valvoa erityisesti tulospalvelu ja sen varmentaminen. Huom: ranking-kilpailut,
- tarkistaa viralliset tulokset ja niiden siirtäminen nettiin (SMH, media),
- tulee antaa kilpailun jälkeen viikon kuluessa kirjallinen selvitys kilpailujärjestelyistä sekä seuralle että piirin
TD vastaavalle (Sami Hildenille, sami.hilden@konekorhonen.com). Mukana oltava liitteinä pöytäkirjat. Sami
Hilden lähettää raportin tarvittaessa SMH:oon (hylkäykset, varoitukset, ranking-kilpailut). Ranking-raportin
TD lähettää SMH:lle myös sähköpostilla.
- tietokoneella täytettävä ja tulostettava TD-raporttilomake löytyy SHL/SMH:n netin materiaalisalkusta.
Netissä on myös varoitus/hylkäyslomakkeet), pöytäkirjapohjat, ranking-muistio ja sääntöaineistoa.
- tulee osallistua piirin järjestämään TD-koulutukseen,
- TD:llä tulee olla kilpailupaikalla FIS:n (2012) ja SHL/SMH:n kilpailusäännöt ja niiden tarkennukset (piiri
toimittaa TD:lle, SHL/SMH seuroille). Säännöt myös netissä SHL/SMH:n materiaalisalkussa.(maastohiihto
ry>TD-toiminta).
- SMH:lla on avoin varoitusrekisteri (linkki netissä), jonka TD tarkasta ennen kilpailua. Varoituksesta kopio
SMH:lle 3 vrk:n kuluessa. Toisesta varoituksesta kilpailija hylätään. Varoitusrekisteri on voimassa koko
kilpailukauden. Suora hylkäys ei poista varoitusta. SMH:n ja FIS:n rekisteri käsitellään erikseen.
Rangaistuslomake on netissä.
- SM-kisoissa ja tärkeimmissä piirin kilpailuissa käytetään SHL/SMH:n toimittamaa TD-liiviä.
- TD tarkistaa, että järjestäjä asettaa Keski-Suomen Hiihdon sopimat aitamainokset
- TD tarkistaa, että turvallisuussuunnitelma on tehty (minimissään yhteystiedot, ensiapu yms.)
Kilpailun järjestäjän velvollisuudet:
- TD:lle tulee ilmoittaa arvontatilaisuudesta (ryhmät) ja järjestelyjen etenemisestä viimeistään pari viikkoa
ennen kilpailua. Ryhmittelyssä voidaan käyttää rankingia ja FIS-pistelistaa.
-TD:lle on esitettävä kilpailun organisaatio, järjestämissuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma sekä erityisesti
ranking-kilpailujärjestelyt,
- järjestäjä on velvollinen antamaan TD:lle kilpailun aikana vapaan ylöspidon, tarvittavan majoituksen ja
maksamaan Keski-Suomen Hiihto ry:n syyskokouksen päättämän matkakorvauksen saatuaan raportin
järjestelyistä,
- tulokset allekirjoittaa sihteeri ja TD.

- järjestäjä on velvollinen julkaisemaan heti kansallisten tulokset netissä, lähettämään sähköpostilla Suomen
Maastohiihdolle, K-S Liikuntaan ja luokittelijalle Pekka Sulkulalle toisena arkipäivänä kilpailun jälkeen.
Rankingkilpailun tulokset tulee lähettää SMH:oon sekä sähköisesti webmaster@hiihtoliitto.fi viimeistään
kilpailua seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Piirikunnallisten tulokset nettiin ja
webmaster@hiihtoliitto.fi HS-cupin tulokset on lähetettävä heti myös pisteyttäjälle Tarja Stenmanille.
- järjestäjä asettaa Keski-Suomen Hiihdon sopimat aitamainokset.
JÄRJESTÄJÄ:
- LÄHETITKÖ TULOKSET HETI KILPAILUN JÄLKEEN?
HUOM: RANKING-KILPAILU/SMH.
- MUISTITKO STT, TEKSTI-TV, RADIO, KESKISUOMALAINEN,
- PAIKALLISLEHDET, SEURAN WWW-SIVUT

