KILPAILUNJÄRJESTÄMISOHJEISTOA


Tämän dokumentin tarkoituksena on opastaa kilpailunjärjestäjiä pienten, lähinnä seura- ja aluetasolla pidettävien yleisurheilukilpailujen järjestämisessä, näkökulma on lähinnä kilpailunjohtajan/organisaattorin tarpeiden mukainen. Huomio lähinnä kilpailun valmistelussa

Tehtävä

Nimetty kilpailunjohtaja vastaa yleisesti siitä, että
	ennen kilpailua kaikki kilpailun järjestelyihin liittyvät valmistelut on tehty
	Kilpailun aikana noudatetaan mahdollisimman hyvin aikataulua ja turvallisuusasioita
	Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan mahdollisimman nopeasti


Kilpailunjohtaja nimetään normaalisti silloin, kun päätetään kilpailun järjestämisestä. Samassa yhteydessä nimetään myöskin kuuluttajat, lähettäjät ja joissain tapauksissa ylituomari (paikallinen piiri tai vastaava nimittää ylituomarin).

Kilpailunjohtajan päätehtävä liittyy kilpailun valmisteluun. Hän huolehtii kenttä- ja välinevarauksista, aikataulun laatimisesta ja toimitsijoiden hankkimisesta (esim. siten että nimeää lajijohtajat jotka hankkivat toimitsijat ryhmiin tai sitten itse kokonaan). Kilpailun aikana kilpailun johtajan pitäisi lähinnä valvoa, että kaikki sujuu asianmukaisesti.

Kilpailunjohtaja on ennen kaikkea organisoija- ei tuomari. Kilpailunjohtaja ei puutu kilpailusuorituksiin tai mahdollisiin vastalauseisiin, vaan tarvittaessa lajinjohtajat kääntyvät suoraan ylituomarin puoleen (jos sellainen on nimetty kilpailuun).

Seuraavaksi esitellään lista kilpailunjohtajan tavanomaisista valmistelutehtävistä pienissä kilpailuissa. 

Kentän ja välineiden varaus

Kilpailunjohtajan on varmistettava, että kenttä on varattu kyseiseen kilpailuun. Normaalisti varaus tehdään alkuvuodesta kunnan vapaa-aikatoimeen kirjallisesti koko kilpailukaudeksi (Taipalsaaren tapauksessa yleensä sähköpostilla). Tietoa myönnetyistä kenttävuoroista voi kysyä Taipalsaaren kunnan vapaa-aikatoimesta ja yleensä kenttävuorolista ilmestyy toukokuun alkupuolella Saimaanharjun kentälle. 

Kilpailunjohtajan kannattaa varmistaa ajoissa että kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla urheilukentän varastosta. Mikäli puutteita löytyy niin kentänhoitajan(jien) sähköpostiin kannattaa ajoissa laittaa työlista asioista joita pitää hankkia ja mitä kentänhoitajan pitäisi tehdä valmiiksi kilpailupäivään mennessä. Viimeistään kilpailupäivänä tulee varmistaa että kaikki tarpeellinen on tehty ja saatu.  

Kilpailunjohtajan on hyvä tarkistaa kenttähenkilöstöltä tai huoltorakennuksen taululta ratamerkinnät mm. aitojen sijoittamiseksi, vaikka aitojen siirrosta vastaakin juoksuryhmä.





Toimitsijoiden varaaminen

Kilpailunjohtaja vastaa viime kädessä, että toimitsijoita on riittävästi kaikkien lajien läpiviemiseen aikataulun mukaisesti. Avainhenkilöt, kuten kuuluttajat, lähettäjät, maalikameran käyttäjät, sekä kanslian ja tulospalvelun hoitajat, on sovittava riittävän paljon etukäteen. Avainhenkilöiden saapuminen on varmistettava henkilökohtaisesti (tuo asia on ollut TsV:n osalta ongelmallista, ei tulla vaikka on luvattu). Paras tae kilpailun onnistumiselle on riittävä ja pätevä toimitsijajoukko.

Muiden toimitsijoiden värvääminen kannattaa hoitaa maksimissaan kaksi viikkoa ennen kisoja. Ihmiset tuppaavat unohtamaan asiat joiden tapahtumiseen on yli kaksi viikkoa aikaa. Jos kilpailuja on tiedossa tiheään - kuten kesällä yleensä on -, kannattaa sopia yksi kilpailu kerrallaan psykologisista syistä. Yleisellä tasolla olisi suotavaa toimitsijoita hankkivien henkilöiden kanssa se, että ettei eri henkilöt kysy samoja henkilöitä samoihin kisoihin eri tehtäviin.  

Varaaminen tulee suunnitella huolellisesti tekemällä etukäteen esim. kirjallinen puhelinluettelo seuran tuomareista tai kaikista mahdollisista toimitsijoista (kännykän muistista hyvä apu!). Sähköposti ei ole suositeltava keino, koska se vie aikaa ja siinä vastaaja voi helposti keksiä esteen. Henkilökohtainen tutustuminen kilpailupaikoilla ja harjoituksissa urheilijoiden vanhempiin on tehokkain keino onnistua värväyksessä. “Tulen, jos ehdin” -tapaukset voi unohtaa. Ohjaajien ja valmentajien värväystä on vältettävä, koska heillä on kilpailussa usein huoltotehtäviä.

Jos kyseessä on kilpailu, jonka järjestelystä vastaa monta seuraa, kilpailunjohtaja sopii seurojen yhdyshenkilöiden kanssa vastuusta lajeittain. Kukin seura (yhdyshenkilö) vastaa kilpailunjohtajalle oman seuransa toimitsijoiden hankinnasta.

Lajinjohtajien tulee ilmoittautua kilpailun johtajalle ja muiden toimitsijoiden tulee ilmoittautua omalle lajinjohtajalle välittömästi kentälle saavuttuaan.


On suositeltavaa, että pienissäkin kilpailuissa toimitsijoille saavat kahvit - se luo hyvää mieltä ja helpottaa uudelleenvärväystä. Samaan yhteyteen luonnollisesti voidaan järjestää maksullinen kioskitoiminta.

Aikataulu

Kilpailunjohtaja laatii aikataulun niin, että se on tiedossa mielellään muutamia päiviä ennen kilpailua, aikataulu on suotavaa laittaa kilpailun sivulle kilpailukalenteri.fi:hen ja mahdollisuuksien mukaan seuran internet-sivuille. Aikataulu on annettava myös kaikille avainhenkilöille, kuten kanslian ja tulospalvelun vastaaville, kuuluttajille, lähettäjille ja lajien johtajille. Kenttähenkilöstölle aikataulu on suotavaa toimittaa pari päivää aikaisemmin, jotta sen perusteella voidaan myös varmistaa välineet ja laittaa esimerkiksi aidat valmiiksi radoille ja maalata heittojen sektorirajat.

Aikataulun laadinnassa on otettava huomioon mm. alkamis- ja päättymisaika (pimeys!), mahdolliset vilppilähdöt, toiminnan jaksotus kentälle koko kilpailun ajaksi, mahdollisuus osallistua useampaan lajiin, samat toimitsijaryhmät monessa lajissa ja palkintoseremoniat.

Kilpailunjohtajan on oltava kilpailupaikalla vähintään 1,5 tuntia ennen kilpailun alkua - mieluiten ennen muita toimitsijoita. Kansliahenkilöstön on myös oltava paikalla viimeistään 1,5 tuntia ennen kilpailun alkua. Lajinjohtajien ja muiden toimitsijoiden on oltava suorituspaikalla 40 min ennen lajin alkua, jotta suorituspaikat ehditään kunnostaa ja välineet hankkia sekä sopia tehtävistä. Toimitsijoiden pitää yleensä itse noutaa ja palauttaa välineet, mikä usein unohtuu tai ei ole tiedossa.

Kilpailukanslia

Ellei kilpailuissa ole käytettävissä tietokonepohjaista tulospalvelua ja monistuskonetta, kilpailunjohtajan tulee tuoda kentälle riittävä määrä virallisia pöytäkirjoja. Niitä saa ostaa SLU:n myyntipalvelusta. Pöytäkirjat kannattaa esitäyttää mahdollisimman pitkälle pienissäkin kilpailuissa ilmoittautumisen nopeuttamiseksi. Jos kilpailuissa on osanottomaksu ja jälki-ilmoittautuminen sallittu, jälki-ilmoittautuneita varten pitää olla kuittivihko, rahalipas ja vaihtorahaa.

Kaikista pöytäkirjoista alin kappale toimitetaan noin 15 min ennen lajin alkua kuuluttajalle. Juoksupöytäkirjoista seuraava kappale toimitetaan samoin 15 min ennen lajin alkua lähettäjälle. Pöytäkirjojen kuljetus riippuu paljon paikallisista olosuhteista. Kuinka monta varsinaista lähettiä tarvitaan? Kenttälajeissa on tavallista, että sihteerit noutavat ja palauttavat pöytäkirjat. Tämä pöytäkirjojen ja tulosluetteloiden logistiikka on kilpailujen sujumisen kannalta tärkeimpiä tehtäviä. Sihteerin ja lajinjohtajan tulee allekirjoittaa pöytäkirjat, ennen kuin sihteeri tai lähetti vie ne kuuluttajalle. Kilpailun päätyttyä mahdollinen ylituomari tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjat ja luovuttaa ne kilpailunjohtajalle.

Tulospalvelu

Tulospalvelu laatii pöytäkirjoista mahdollisimman pian tulosluettelot, joista yksi kappale toimitetaan kuuluttajalle ja yksi kappale kiinnitetään tulostaululle. Tulosluetteloiden järjestys tulee suunnitella etukäteen, niin että kullakin sarjalla on oma näkyvä otsikkokenttä. Tulospalvelu tai kilpailunjohtaja lähettää tulokset sähköpostina tai faksina lehtien urheilutoimitukseen ja piirin sihteerille.

Palkinnot

Kilpailunjohtaja hankkii palkinnot ja sopii kaiverruksista hyvissä ajoin. Pienten kilpailujen palkintoja ei kannata kaivertaa tai edes hankkia etukäteen, jos on epäiltävissä vajaata osanottoa jossain lajeissa ja sarjoissa. Nämä palkinnot voidaan jakaa sopivassa muussa tilaisuudessa.

Ensiapu

On hyvä miettiä etukäteen, miten menetellään, jos sattuu loukkaantumisia. Kenellä on jääpussi? Onko paikalla lääkintähenkilöitä? Mistä soitetaan lähin ambulanssi?  



Kilpailunjohtajan pakki

Kilpailunjohtajan on hyvä ottaa kilpailupaikalle “pakkinsa” seuraavia välineitä harkintansa mukaan:
	SUL:n kilpailusäännöt
	SUL:n kilpailukalenteri
	Piirin kalenteri
	Aikataulu (useita monisteita, ellei kilpailupaikalla ole monistuskonetta?
	Avaintoimitsijoiden luettelo puhelinnumeroineen
	Kännykkä
	Pöytäkirjalomakkeita
	Palkinnot
	Pilli (puuttuu usein lähettäjältä tai juoksujen johtajalta)
	Kyniä (lyijykyniä pöytäkirjoja varten, varsinkin sateella)
	Pöytäkirja-alustoja
	Pahvilevyjä ja tussikyniä opasteita varten
	Muistilehtiöitä (pienet tarralehtiöt hyviä)
	Maalarinteippiä (aikataulun kiinnittämistä varten)
	Nitoja
	Kilpailunumeroita



Palaute

Kaikista kilpailuista kilpailunjohtajan tulisi laatia palautemuistio (liite), johon kirjataan järjestelyissä havaitut puutteet ja parannusehdotukset tulevia kilpailuja varten. Muistio käydään läpi seuran yleisurheilujaoston seuraavassa kokouksessa.

Tiivistelmä

Muista, että kilpailun onnistumisen kannalta avaintekijöitä ovat
	Osaava kilpailukanslia
	Osaavat kuuluttajat
	Riittävä toimitsijoiden määrä



