SUOMEN VESIHIIHTOURHEILU RY
EDUSTUSJOUKKUEEN JOHTOA JA HIIHTÄJIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
1. ORGANISAATIOKAAVIO
LIITTOKOKOUS <-> LIITTOHALLITUS <-> MATKANJOHTAJA /
TUOMARI <-> JOUKKUEENJOHTAJA <-> VALMENTAJA <->
HIIHTÄJÄ
Kaavion mukainen vastuurakenne toimii sekä ylhäältä alaspäin että alhaalta ylöspäin.
2. LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Liittohallitus on vastuu- ja raportointivelvollinen liittokokouksille. Liittohallitus valitsee
edustusmatkalle matkanjohtajan sekä nimeää valmentajan ja kilpailijat.
3. YLEISTÄ

1. Jokainen joukkueeseen valittu henkilö edustaa tehtävässään Suomea ja Suomen
Vesihiihtourheilu ry:tä.

2. Matkan aikana kaikkien on noudatettava sen henkilön ohjeita, joka edustaa suurimmalla

päätösvallalla liiton hallitusta.
3. Matkan aikana on kaikkien esiinnyttävä hyvien urheilutapojen mukaisesti. Alkoholipitoisten
juomien käyttö on ehdottomasti kiellettyä, jos siihen ei ole saatu lupaa joukkueenjohdolta.
4. Ulkopuolisia henkilöitä ei sallita mukaan.
5. Jokainen henkilö vastaa omista kuluistaan matkan aikana.
6. Jos joukkueenjohtoon tai joukkueeseen kuuluva henkilö katsoo, että matkalla, leirillä tai
muussa tilaisuudessa liiton toimintaan valittu henkilö on:
a) toiminut virheellisesti.
b) käyttänyt virheellisesti määräämisoikeuttaan.
c) toiminut vastoin hyviä urheilutapoja.
d) katsoo asian tai teon muutoin olevan liiton tarkoitusperien vastainen.
Tämänlaisesta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus liittohallitukselle, josta kirjelmästä
on lähetettävä kopio myös asianomaiselle henkilölle.

7. Henkilö, josta on ilmoitus tehty liittohallitukselle, on velvollinen laatimaan 14 vuorokauden
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kuluessa vastine liittohallitukselle ko. asiasta. Vastineen laatimiseen tarvittava määräaika
lasketaan siitä, kun ko. henkilö on vastaanottanut tiedon ilmoituksesta.
Edellisessä pykälässä mainitusta ilmoituksesta liittohallituksen on annettava tieto
päätöksestä kummallekin osapuolelle kirjallisena 14 vuorokauden kuluessa.
Liittohallituksen päätös on aina lopullinen eikä siitä voi valittaa.

MATKANJOHTAJA

1. Matkanjohtaja on toiminnastaan vastuullinen liittohallitukselle.
2. Toimii matkalla ylimpänä johtavana henkilönä, joka antaa ohjeet joukkueenjohtajille,
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tuomareille, valmentajille, hiihtäjille ja muille matkustusryhmään kuuluville henkilöille.
Matkanjohtaja hoitaa matkaliput, tarvittavat viisumit, talousasiat ja tilitykset.
Edustaa kaikissa tilaisuuksissa Suomen Vesihiihtourheilu ry:tä.
Tarkistaa joukkueenjohtajan laatiman matkaraportin ja allekirjoittaa sen yhdessä

joukkueenjohtajan kanssa sekä toimittaa raportin liiton toimistoon 14 vuorokauden kuluessa.
JOUKKUEENJOHTAJA

a) On kaikista toimistaan vastuullinen matkanjohtajalle.
b) Jollei ole matkanjohtajaa, niin hän suoraan vastuullinen liittohallitukselle ja hän hoitaa myös

matkanjohtajalle asetetut tehtävät.
c) Tehtävät:
a. ennen kilpailua ilmoittaa kaikille matkaan valituille joukkueenjäsenille:
1. kokoontumispaikka ja -aika.
2. kilpailupaikka ja -aika.
3. takaisintulon päivämäärä ja kellonaika.
b. kilpailupaikalla:
1. majoittaa joukkueen.
2. järjestää ruokailut.
3. laatii matkanjohtajan ja valmentajan kanssa saatujen tietojen
perusteella joukkueen aikataulun.
4. laatii hiihtäjien kuljetusaikataulut kilpailupaikalle ja kilpailupaikalta
takaisin.
5. suunnittelee valmentajan kanssa joukkueen iltaohjelmat ja sopii levon
alkamisajat.
6. osallistuu joukkueen kokouksiin.
7. tiedottaa kaikista asioista koko joukkueelle.
8. on joukkueen mukana kilpailupaikalla koko ajan.
9. tarvittaessa jakaa tehtäviään valmentajan kanssa.
c. matkan päätyttyä:
1. toimittaa kilpailutulokset liiton toimistoon ja kilpailutoimikunnan
puheenjohtajalle.
2. laatii matkaraportin liittohallitukselle.

d) Joukkueenjohtaja valvoo, että kaikki joukkueenjäsenet noudattavat hyviä

käyttäytymistapoja ja toimivat hyvien urheilutapojen mukaisesti sekä seuraavat kaikkia niitä
ohjeita, joita kilpailusäännöt määräävät.

VALMENTAJA

1. Valmentaja on vastuu- ja raportointivelvollinen liittohallitukselle ja joukkueenjohtajalle kaikista

toimistaan.
2. Tehtävät:
a) ennen matkaa:
1. vaikuttaa omalla panoksellaan, että joukkue on parhaassa mahdollisessa kunnossa.
2. antaa ohjeet kilpailijoille tarvittavista varusteista.
b) kilpailupaikalla:
1. laatii joukkueenjohtajan kanssa tarkat aikataulut kilpailijoille.
2. valvoo kilpailijoita, jotta he noudattavat ohjeita ja määräyksiä.
3. valvoo kilpailijoita, jotta he esiintyvät kaikissa olosuhteissa hyvien urheilutapojen ja –
hengen mukaisesti.
4. vastaa omalta osaltaan siitä, että kaikki hiihtäjät tekevät aina parhaan mahdollisen
suorituksen.
5. vastaa omalta osaltaan siitä, että jokainen hiihtäjä on parhaassa mahdollisessa kunnossa.
c) matkan päätyttyä:
1. antaa liitohallitukselle raportin ja selostuksen jokaisen hiihtäjän suorituksesta.

2. antaa arvostelun joukkueen kokonaissuorituksesta liittohallitukselle.
3. Valmentaja puuttuu kaikkiin virheisiin ennaltaehkäisevästi.
4. Luo ja ylläpitää hyvää urheiluhenkeä koko joukkueessa.
TUOMARIT, TOIMITSIJAT JA MUUT JOUKKUEEN MUKANA MATKUSTAVAT

1. Noudattavat matkalla annettuja ohjeita ja määräyksiä.

2. Esiintyvät aina ja kaikkialla Suomen urheilujoukkueelle kuuluvien hyvien tapojen mukaisesti.
3. Suorittavat heille annetut tehtävät huolellisesti.
4. Edistävät toiminnallaan hyviä urheilusuhteita.
HIIHTÄJÄT

1. Hiihtäjä, joka on A-valmennettava, on samalla sitoutunut edustamaan Suomea kaikissa hänelle
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ennalta tiedotetuissa kilpailuissa, maaotteluissa, näytöksissä ja muissa vastaavissa urheilullisissa
tilaisuuksissa.
Hiihtäjä, joka ei kuulu A-valmennettavin, mutta on tehnyt liiton kanssa sopimuksen kilpailuista, on
sitoutunut edustamaan Suomea kaikissa hänelle ennalta tiedotetuissa kilpailuissa kuten
edellisessä kohdassa on mainittu.
Jos hiihtäjälle koituu edustustehtävistä kohtuuttoman suuria ansionmenetyksiä, on liittohallitus,
harkintansa perusteella, osittain korvausvelvollinen ko. henkilölle.
Edustushiihtäjät valitaan erillisissä ja valintakilpailuiksi nimetyissä kilpailuissa.
Valmennusvaliokunta ehdottaa liittohallitukselle hiihtäjät joukkueisiin.
Valituille kilpailijoille tulee ilmoittaa kirjallisesti seuraavat asiat:
• mihin kilpailuun hänet on valittu.
• milloin kilpailumatka alkaa ja päättyy.

