
Kilpailu / Competition_________________________________________  

 

ESITYSLISTA / Agenda for the Stewards Meeting 

 

TUOMARISTON KOKOUS / Stewards Meeting 

 

Paikka / Place :  

Aika / Time:  

Läsnä / Present: 

 

1. Kokouksen avaus / Opening of the meeting 

Kilpailun johtaja avaa kokouksen / Clerk of the cource opens the meeting. 

 

2. Tuomariston kokoonpano ja päätösvaltaisuus / Composition  of  the 

 officials  and  checking  of  authorisation 

 

 2.1. Todetaan läsnäolijat / Notifying the precence 

 

 2.2. Tuomariston sihteeri / the Secretary of the Meeting 

 

 2.3. Tuomaristossa tapahtuneet muutokset / lisenssien tarkistus / 

  Changes in  the Stewards / Checking of the licenses 

 

 2.4. Todetaan tuomariston päätösvaltaisuus / Notifying the quorum 

  of the Stewards 

 

3. Tuomariston varapuheenjohtajan valinta / Selection of the vice chairman 

 of the Stewards 

 

4. Toimihenkilöiden vaihdokset/lisenssien tarkistus / Changes of the Officials/ 

 Checking of the licenses  

 

5. Kilpailun paperit / The material of the event 

 

 5.1. AKK-Motorsportin lupa / Visa of the AKK-Motorsport 

  AKK-Motorsportin lupanumero / The number of the Visa  

 

 5.2. Muut luvat ja ilmoitukset / Other permissions and notifications 

 

 5.3. Tuomaristolle jaetut paperit / The material distributed to the 

  Stewards 

 



 5.4. Kilpailun aikataulu / Time schedule of the competition 

 

6. Nolla-autot / Zero cars to check the route 

 

7. Lisämääräykset / Examination of the Bulletins 

 

8. Tuomariston toiminta kilpailun aikana / Stewards activities during the 

 competition 

 

9. Johdon sijoittuminen kilpailun aikana / The positioning of the main 

 Officials during the competition 

 

 9.1. Johtaja kilpailun aikana / The positioning of the Clerk of the 

  Course during the competition 

 

 9.2. Mahdollisten vastalauseiden vastaanottaja / The recipient of 

  possible protests 

 

10. Viestiyhteydet / Communications 

 

11. Muut asiat / Other issues 

 

11.1. Onnettomuuksien selvityslautakunnan kokoonpano / The Board of the 

 Accident Clearing 

 

12. Kokouksen jatkosta sopiminen / Agreement of the continuation of the 

 meeting 

Todetaan, että kokousta jatketaan kilpailun päätyttyä. Jos ilmenee tarvetta 

kokoontua ennen sitä, kilpailun johtaja kutsuu valvojan kanssa asiasta 

sovittuaan tuomariston kokoon maalipaikalle. 

 It is notified that the meeting will continue after the end of the 

competition. If there is a need to meet before that, the Clerk of the Course  

after discussions with the Observer will call the Meeting of the Stewards to 

the venue of the Finish of the competition. 

 

13. Kokouksen keskeyttäminen / Suspension of the Meeting 

 

 

 

 

 

 

 



14. Kokouksen jatko-osan avaus / Opening of the continuation of the Meeting 

 

15. Kokoonpano ja päätösvaltaisuus / Composition  of  the meeting  and  

 checking  of  authorisation 

 

16. Kokouksen alkuosan pöytäkirjan hyväksyminen / Approval of the first part 

 of the Meeting 

 

17. Muutokset lähtöluetteloon / Changes to the starting list 

 

 17.1. Peruutukset / Withdrawals 

 

 17.2. Jälki-ilmoittautuneet / Entries after the registration time 

 

 17.3. Kilpailijavaihdokset / changes of the competitors 

 

 17.4  Keskeyttäneet / Retired 

 

18. Katsastajan raportti/ Scrutineering report 

 

19. Tuomariston tarkkailun tulokset / The results of observation by the 

 Stewards 

 

20. Mahdolliset vastalauseet / Possible protests 

 

21. Mahdolliset vetoamiset / Possible appeals 

 

22. Tulosten hyväksyminen / Approval of the results 

 

23. Muut asiat / Other issues 

 

24. Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus / Verification and signing the Minute 

 of the Meeting 

 

25. Tuomariston toiminnan päättäminen/ Closure of the duties of the Stewards 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi / Witness the Minute of the Meeting 

 

 

Puheenjohtaja / Chairman of the Stewards                       Sihteeri / Secretary of the 

   Meeting 


