LAJI- JA SARJATYÖRYHMIEN OHJESÄÄNTÖ
1. TOIMIVALTA
Hallitus voi valita avukseen lajiryhmiä, työryhmiä ja sarjatyöryhmiä pitämään
huolta yksittäisen autourheilulajin, annetun erityistehtävän tai osa-alueen ja
autourheilun kansallisten arvosarjojen edunvalvonnasta ja kehittämisestä
/valvonnasta. Valittujen ryhmien työskentely perustuu hallituksen päättämään
ohjesääntöön.
2. LAJI- JA TYÖRYHMIEN KOKOONPANO
Hallitus valitsee lajiryhmien ja työryhmien jäsenet ja nimeää niille puheenjohtajan.
Suositeltava kokoonpano on 3-6 henkilöä. Laji- ja työryhmän toimikausi on kaksi
kalenterivuotta. Laji- tai työryhmän jäsenenä henkilö voi toimia yhtäjaksoisesti
enintään kolme kautta.
3. SARJATYÖRYHMIEN KOKOONPANO
Hallitus nimeää tärkeiksi kokemansa arvokilpailusarjoille sarjatyöryhmät. Näihin
ryhmiin kutsutaan sarjan osakilpailun edustajat, sarjaan osallistuvien eri luokkien
kilpailijoiden edustajat ja kyseisen lajin lajiryhmän puheenjohtaja. Hallitus voi
nimetä sarjatyöryhmiin harkintansa mukaan myös asiantuntijajäseniä.
4. KOOLLEKUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ryhmät tulee kutsua koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Ryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa ryhmän jäsenistä
mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.
5. KOKOUSASIOIDEN VALMISTELU, ESITTELY JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Ryhmäkohtaisesti nimetyt esittelijät suorittavat asioiden ennakkovalmistelut ja
esittävät ne kokoukselle päätettäväksi. Lajiryhmissä lähtökohtaisesti esittelijöinä
toimivat liiton ao. lajipäälliköt.
Puheenjohtajan ja lajipäällikön vastuulla on varmistaa, että esitykset noudattavat
hallituksen linjaamaa strategiaa ja autourheilun yleisiä ja kansainvälisiä sääntöjä.
Lajipäällikkö toimii päätösten toimeenpanijana. Suositeltava vuosittainen
kokousmäärä on 2 – 4 kokousta sekä puhelin -/sähköpostikokoukset tarpeen
mukaan.
6. VASTUU
Lajiryhmät ovat vastuussa kohdassa 7 olevista toiminnoista ja raportoivat
toiminnastaan hallitukselle. Sarjatyöryhmät raportoivat kyseiselle liiton
lajiryhmälle.
7. PÄÄTÖSVALTA JA PÄÄTEHTÄVÄT

Lajiryhmät käyttävät päätösvaltaa liiton sääntöjen, hallituksen laatiman
ohjesäännön ja talousarvion puitteissa. Hallitus voi halutessaan palauttaa esitetyn
päätöksen uudelleen valmisteltavaksi tai muuttaa päätöksen.
Lajiryhmien päätehtävät ovat edustamansa autourheilulajin kehittäminen,
koulutus, seuranta ja valvonta. Ryhmät seuraavat lajiaan koskevia kannanottoja,
keräävät harrastajakentän palautetta sekä tekevät edustamaansa lajiin liittyviä
sääntöesityksiä ja muita aloitteita esisijaisesti hallitukselle.
Vuosittainen lajisääntöjen päätöksentekorytmi on seuraava; Lajikohtainen
jäsenkysely tai lajiseminaari asioiden taustoittamiseksi helmi-maaliskuun aikana.
Lajiryhmävalmistelu ja sääntöesitykset hallitukselle kuluvan kauden kesäkuun
loppuun mennessä. Hallitus päättää lopullisesti tulevan vuoden sääntömuutoksista
elokuun loppuun mennessä.
Järjestäytyessään lajiryhmä voi nimetä vastuuhenkilöt erityisesti seuraaville
asiakokonaisuuksille:
a) lajin kehittäminen (puheenjohtajan erityistehtävä)
b) sääntöasiat
c) koulutus
d) nuorisotoiminta
7.1. Hallituksen Lajiryhmille delegoidut yleistehtävät;
7.1.1 Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
7.1.2 Keskinäisistä vastuunjaoista sopiminen
7.1.3 Lausuntojen antaminen ja aloitteiden tekeminen lajiinsa liittyvissä kysymyksissä
lajinharrastajille sekä liiton hallitukselle
7.1.4 Valmistella hallituksen muut sille mahdollisesti antamat tehtävät sekä raportoida
säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle. Vuosikatsauksen laatiminen ja esittäminen
hallitukselle ja ryhmänsä talouteen liittyvien aloitteiden esittäminen hallitukselle
7.2. Hallitus delegoi Lajiryhmälle päätösvallan seuraavissa asioissa:
7.2.1. Tuomariston puheenjohtajien ja päätoimitsijoiden koulutusohjelmien laadinta
ja niiden toteutus ja valvonta
7.2.2. Tuomariston puheenjohtajan nimeäminen kansallisiin kilpailuihin. Lajiryhmän
tulee huomioida tuomaristoa nimittäessään, että ryhmän päätöksenteko ei
jääviyssyistä vaarannu lajiryhmän käsitellessä kilpailujen tapahtumia koskevia asioita.
Periaatteena voidaan pitää, että laji-/työryhmistä voi kilpailujen
tuomaristossa/johtotehtävissä olla vain yksi henkilö kerrallaan
7.2.3. Valtakunnallisten ja alueellisten radantarkastajien nimeäminen
määräkausiksi sekä radantarkastajien kouluttaminen tehtäväänsä
7.2.4. Kilpailijoiden, toimitsijoiden ja kilpailunjärjestäjien rikkomuksista aiheutuvista
huomautuksista ja varoituksista päättäminen (paitsi 7.2.5. kohdassa mainitut)
7.2.5. Valvojien, tuomareiden, radantarkastajien ja kilpailun ulkopuolisten
lisenssinhaltijoiden laiminlyönteihin ja rikkomuksiin reagoiminen ja
tarvittaessa mahdollisten sanktioiden/seuraamusten esittäminen hallitukselle
7.2.6. Oman lajinsa kilpailukalenterin laatiminen hakemusten/esitysten pohjalta ja
sen esittäminen hallitukselle päätettäväksi
7.2.7. Hyväksytyn kilpailukalenterin yksittäisistä muutoksista sekä liukuvan
kalenterihaun hakemuksista päättäminen.

7.2.8. Oman lajinsa sääntöjen valmistelu ja esittäminen hallitukselle
hyväksyttäväksi. Hyväksyttyjen sääntöjen tulkintojen tekeminen ja niistä
tiedottaminen
7.2.9. Lajiaan koskevien erivapaus- ja muutoshakemusten esittäminen hallitukselle
7.2.10. Kansallisten mestaruustulosten esittäminen hallituksen hyväksyttäväksi
8. Sarjatyöryhmien tehtäviin kuuluvat;
8.1.1 Oman lajinsa sarjasääntöjen ja sarjakalenterin laatiminen ja sen esittäminen
lajiryhmälle, joka esittää sarjasäännöt ja kalenterin hallitukselle päätettäväksi
8.1.2 Sarjassa ajettavien lajien ja luokkien suunnittelu ja esittäminen lajiryhmälle,
joka esittää lajit ja luokat hallitukselle päätettäväksi
8.1.3 Kilpailujen järjestämissopimusten suunnittelu ja laadinta
8.1.4 Sarjan mainonta- ja tiedotussuunnitelman laatiminen
8.1.5 Sarjakohtaisista kaupallisista lisä- ja erityismääräyksistä päättäminen
8.1.6 Sarjan kaupallisten elementtien suunnittelu
9. RYHMIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Mikäli lajiryhmän työ ulottuu oman ryhmänsä toiminta-alueen ulkopuolelle, on ryhmän
päätöksiä tehdessään huomioitava myös toiset lajiryhmät. Työssään tulee lajiryhmän
olla yhteydessä niin aktiivikilpailijoihin kuin myös muihin tarpeellisiin sidosryhmiin
(erityisesti sarjatyöryhmät).
10. TIEDOTTAMINEN
Lajiryhmät ja sarjatyöryhmät tiedottavat omista vastuualueensa päätöksistä vain
liiton virallisissa viestintäkanavissa. Hallitukselle tehtyjä esityksiä ei tiedoteta
ennekuin niihin on saatu hallituksen päätös. Tiedottamisesta vastaa lajipäällikkö
yhdessä liiton viestintäorganisaation kanssa.

