Joukkueenjohtaja arvokilpailuissa 20122013
●

Joukkueenjohtajan (JJ) nimittää VUL:n hallitus kauden alussa tai mahdollisimman pian
ennen kutakin tehtävää.

●

JJ johtaa ja edustaa maajoukkuetta sen arvokilpailun aikana johon hänet on nimitetty.

●

JJ:n vastuulla on hankkia ajoissa tietoa arvokilpailusta ja välittää tietoa urheilijoille ja liiton
toimihenkilöille.

●

JJ päivittää ja lähettää urheilijoille maajoukkueurheilijasopimukset sekä huolehtii, että ne
palautetaan hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.

●

Joukkueenjohtajan pitää:
1. Ymmärtää ja selvittää arvokilpailun säännöt ja tiedottaa säännöistä urheilijoille
etenkin silloin jos arvokilpailussa käytetään erityissääntöjä tai sääntöpoikkeuksia.
2. Työskennellä tiiviisti maajoukkueen ja huoltotiimin kanssa sekä tuntea hyvin
maajoukkueurheilijat.
3. Osallistua käytännön järjestelyihin kilpailualueella, voitelutilojen järjestämiseen,
auto ja lämmityspaikkojen järjestämiseen, ajajien illalliseen, ylimääräisiin
tilaisuuksiin jne.
4. Ilmoittaa urheilijoille aikataulut mahdollisimman ajoissa.
5. Seurata lähtö/maalintuloalueella tarvitsevatko urheilijat mahdollisesti apua, sekä
myös että lähdöt ja maalintulot sujuvat ongelmitta.
6. On tavoitettavissa aina kun mahdollista ja vastaa parhaan kykynsä mukaan
urheilijoiden kysymyksiin.
7. On tietoinen tärkeimmistä säännöistä ja säännöt ovat myös kilpailuissa mukana
tulostettuna tai helposti muuten saatavilla.
8. Kokoaa urheilijat avajais, palkintojenjako ja muihin tilaisuuksiin.
9. JJ pyytää Eviralta voimassa olevat koirien vienti ja tuontisäädökset sekä tiedottaa
kilpailijoita hyvissä ajoin ennen kilpailuja koirien madotukseen ynnä muihin
rajojenylityksiin liittyvistä asioista.
10. JJ:n tehtävä on koota kaikista maajoukkueen urheilijoista ja toimihenkilöistä
luettelo, jossa on maajoukkeen matkassa olevan henkilön sotu, passin numero,
kännykkä numero, sairaudet, lääkitykset ja yhteyshenkilö Suomessa sekä
majoituspaikan osoite kilpailupaikalla. Luetteloita olisi oltava kaksi eri henkilöillä,
jotka eivät matkusta samassa autossa. Henkilö numero kaksi, riippuen siitä kuka
hän on, saa luettelon suljetussa kirjekuoressa, jonka saa avata vain
hätätilanteessa.
11. Tuntee VUL:n toimintaohjeet kriisitilanteessa ja osaa ryhtyä toimenpiteisiin, jos
jotain tapahtuu.
12. Osallistuu urheilijoiden dopingtesteihin tarkkailijana tai hankkii jonkun muun

tilalleen.
13. Toimii liiton kurinpitoohjeiden mukaisesti kuullen maajoukkuekapteenia ja
asianosaisia, mikäli maajoukkueedustaja tai muu maajoukkueen jäsen käyttäytyy
epäurheilijamaisesti, ja tiedottaa tapahtumista liitolle.
14. Osallistuu logistiikan suunnitteluun (matkat, ruoka ja majoitus) ja
kustannusarvioiden tekemiseen, mutta jokainen kilpailija huolehtii kuitenkin itse
omista matka ja majoitusvarauksista.
15. Varmistaa, että urheilijat, huoltajat ja muut toimihenkilöt noudattavat liiton
toimintaohjeita.
●

JJ on hyvissä ajoin kilpailupaikalla, mielellään ennen kuin muu maajoukkue saapuu
paikalle.

●

JJ on maajoukkueen kasvot ja hän edustaa Suomen maajoukkuetta.

●

JJ osallistuu kaikkiin JJ kokouksiin ja vie niissä saadun tiedon edelleen muulle joukkueelle.

●

Jos JJ ei tunne jotakin lajia (ajo, juoksu, pyöräily tai hiihto) hyvin, maajoukkueen jäsen voi
osallistua JJ:n kanssa joukkueenjohtajien palaveriin.

●

JJ sopii maajoukkueen palaverien ajankohdasta urheilijoiden kanssa.

●

JJ ottaa vastaan Suomen maajoukkueurheilijoiden protestit ja välittää ne kilpailun johdolle.

●

JJ hoitaa tapahtuman tiedotuksen kisapaikalta Suomeen.

●

JJ:n pitää kirjoittaa juttu/raportti arvokilpailusta mahdollisimman pian mutta viimeistään
kolmen viikon kuluttua kilpailusta.

