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Greyhound Racing Liitto ry                              Kilpailutoimikunnan ohjeita  5 / 2003

Kilpailunjohtajan toimialaa määritellään GRL ry:n kilpailusäännöissä mm seuraavissa kohdissa:

” 2. 3 Kilpailunjohto
Kaikista kilpailun tekniseen ja organisatoriseen läpivientiin liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu päätuomarille,
vastaa nimetty kilpailunjohtaja. Kilpailunjohtaja nimeää kaikki toimitsijat.

2. 4 Protesti ja oikaisu
Kilpailunjohtajan päätöksiä ja toimia vastaan ei voi jättää protestia ennen kilpailua tai kilpailun aikana. Kilpailun
jälkeen voi protestin jättää GRL:lle kolmen päivän kuluessa.

----
Kilpailunjohtajan virheelliseen menettelyyn voi pyytää oikaisua. Oikaisupyyntö tulee jättää vähintään ½  tuntia
ennen kilpailujen alkua päätuomarille tai erityiselle valvojalle.

2.6 Tietojen lähettäminen
Kilpailunjohtajan tulee huolehtia siitä, että viralliset kilpailuasiakirjat ja -lisenssinsä menettäneiden koirien
kilpailukirjat lähetetään ohjeiden mukaisesti GRL:n toimielimille.

2.7 Kilpailujen siirtäminen tai peruuttaminen
Erityisissä poikkeustilanteissa kilpailut voidaan joutua siirtämään tai peruuttamaan. Päätöksen siirrosta /
peruuttamisesta tekee kilpailunjohtaja neivoteltuaan tarvittaessa eläinlääkärin, tuomariston, järjestäjän ja/ tai
GRL:n kanssa. Peruutuksesta / siirrosta tulee pyrkiä tiedottamaan mahdollisimman nopeasti kaikille
osapuolille.
Erityisiä poikkeustilanteita ovat:

1. poikkeukselliset sääolosuhteet (mm. paahtava helle, rajuilma, jäätyminen)
2. poikkeuksellinen eläintautitilanne
3. ennalta arvaamaton tekninen vika, joka vaarantaa kilpailujen turvallista läpivientiä
4. poikkeuksellisen vähän ilmoittautuneita (alle 5 lähtöä) ”

Em säännöissä määriteltyjen tehtävien lisäksi on muodostunut käytännöksi, että kilpailunjohtaja
vastaa KILPAILUNJOHTAJAN MUISTILISTASSA (Liite 1) lueteltujen asioista toteutumisesta.

 

Vastuullisen kilpailunjohtajan nimi ja puhelinnumero ilmoitetaan kilpailukutsussa
Tiedustelut -kohdassa.

Kilpailunjohtaja ottaa vastaan ilmoitettujen ko irien po isjäännit sekä huo lehtii
tarvittavat tiedottamiset em johdosta.

Kilpailunjohtajalle ei ole määritelty erityisiä pätevyysvaatimuksia.

Käytännössä n imettävältä henk ilöltä edellytetään riittävää sään tö- ja lajituntemus ta sekä pa ikalli sten
asioiden tuntemus ta.

Toimiminen k ilpailunjohtajan apu laisena kuu luu tuoma rikoke laan pätevöintiin.

Kilpailunjohtajan tehtävää helpottamaan on keh itetty erilaisia listoja ja kaavakke ita, jotka tässä
liitteinä.
Ne tulee vuosittain ennen kilpailukauden alkua saattaa ajantasalle.

Liite 1  KILPAILUNJOHTAJAN MUISTILISTA
- luettelo huolehdittavista / muistettavista asioista

Lii te 2 PÄTEVÖIDYT TUOMARIT  JA TUOMARIKOKEL AAT 2003


