AS Tuomariston puheenjohtajan ja maastovalvojan raporttien täyttöohjeet
Jokaisesta Autosuunnistuksen kalenterikilpailusta tehdään raportit, jotka toimitetaan
kilpailun järjestäjälle, sekä AKK:n lajipäällikölle edelleen lajiryhmälle toimitettavaksi.
Raportti on ennen kaikkea kilpailun järjestäjän työkalu oman tapahtuman
arvioinnissa, sekä kehittämisessä, mutta samalla myös dokumentti liitolle ja
lajiryhmälle kilpailun kulusta, sekä järjestäjän suoritustasosta kilpailun
järjestämisessä. Tämän takia raportin asianmukainen täyttö on ensiarvoisen tärkeää.
Tämän dokumentin tarkoitus on luoda selkeät ja yhtenäiset toimintatavat kaikkien
autosuunnistuskilpailuissa toimivien tuomariston puheenjohtajien sekä
maastovalvojien toimintaan ja raportointiin.
Lomake:
Lomakkeen löydät AKK:n nettisivujen etusivulta osoitteesta www.autourheilu.fi
(Lajit > Autosuunnistus> Materiaalit). Lomakkeet ovat Microsoft Excel -ohjelmalla
avattavia tiedostoja 8.xls/.xlsx), mutta ovat avattavissa myös Open Office sekä Apple
iWork -ohjelmilla. Muista tallentaa tiedosto kuitenkin aina Microsoft Excel -ohjelmalla
avattavaksi!
Arvostelu:
Arvosteluasteikko on seuraava:
5= Erittäin hyvä
4= Hyvä
3= Normaali
2= Välttävä
1= Heikko
Tuomariston puheenjohtajan sekä maastovalvojan tulee AINA perustella arvio, mikäli
arvosana poikkeaa normaalista (3). Perustelulle on tilaa raporttipohjassa aina
arvosanalokeron oikealla puolella. Mikäli perustelu on pidempi kuin mihin lomakkeessa
on tilaa, voi perustelua jatkaa lomakkeen lopussa.
MUISTA! Arvostelussa kyseistä kilpailua verrataan kuluvan vuoden Suomessa
ajettavien autosuunnistuskilpailuiden keskiarvoon, ei esimerkiksi saman kilpailun
järjestäjän aiemmin järjestämään kilpailuun.
Muista täyttää huolellisesti kaikki lomakkeen kohdat. Huolimattomasti tai vaillinaisesti
täytetty lomake antaa kuvan välinpitämättömästä asenteesta eikä auta kilpailun
järjestäjää tapahtuman arvioinnissa eikä kehittämisessä tuleville vuosille.
Tallennus ja palautus:
Kun olet täyttänyt lomakkeen, tallenna se ja lähetä SÄHKÖPOSTILLA seuraavalla
jakelulistalla:
- Tuomariston puheenjohtaja lähettää raportin kilpailun johtajalle, kilpailun sihteerille
sekä kopiona maastovalvojalle
- Maastovalvoja lähettää raportin kilpailun johtajalle, ratamestarille sekä kopiona
tuomariston puheenjohtajalle.
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Tuomariston puheenjohtajan tulee lähettää nämä molemmat raportit sähköisesti 14
vuorokauden kuluessa kilpailupäivästä autosuunnistuksen lajipäällikölle,
iiro.palmi@autourheilu.fi.
Kaikki kilpailun dokumentit tulisi aina lähettää AKK:hon sähköisesti. Mikäli
kilpailutapahtumat edellyttävät lajiryhmän jatkokäsittelyä, tulee myös näistä lähettää
kaikki asiaan liittyvät dokumentit lajipäällikölle lajiryhmälle toimitettavaksi. (esim.
tuomariston pöytäkirjat, päätöslomakkeet, onnettomuustutkinta, ym.)
Muut huolehdittavat asiat:
Tuomariston puheenjohtajat tulee raportoinnin lisäksi huolehtia seuraavat asiat:
- huolehtia, että kilpailun tulokset on syötetty ja hyväksytty KITI -järjestelmään
viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä.
- huolehtia, että järjestäjä on syöttänyt kilpailijoiden nousupistetiedot asianmukaisesti
KITI -järjestelmään.
- huolehtia, että kaikilta tutustumislisenssillä kilpailevilta kilpailijoilta on peritty
lisenssimaksu.
- huolehtia, että järjestäjä on kerännyt tutustumislisenssillä kilpailevien henkilötiedot
asianmukaisesti sekä hoitanut lisenssimaksut AKK:lle.
Ystävällisin terveisin
AS -lajiryhmä
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