
SUUNNISTUSKILPAILUN VALVONTA 

 
Motto: Valvoja on järjestäjän yhteistyökumppani joka lajin asiantuntijana neuvoo järjestäjää 
 

SUUNNISTUKSEN LAJISÄÄNTÖJEN MUKAINEN VALVOJA -TYÖNJAKO 
* kilpailunvalvoja  > valvoo ns. ”yleiset asiat”  
* ratavalvoja         > valvoo ratoihin liittyvät asiat  
  (EL -mestaruuskilpailuissa yksi valvoja hoitaa molemmat tehtävät) 

 
Valvojan tehtävänä on ohjata ja varmistaa 

 
SUUNNISTUSTAPAHTUMA, LUVAT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Kilpailunjohto hankkii tarvittavat luvat maanomistajilta, poliisilta,  
terveysviranomaisilta, tienhoitokunnilta ym. 
Valvoja varmistaa, että em. asiat ovat kunnossa 

 
TOIMINTASUUNNITELMA, AIKATAULU 

Kilpailunjohto laatii kilpailun toteuttamissuunnitelman ja aikataulun. 
                   Suunnitelma aikatauluineen luo perustan koko tapahtumalle. 

Valvoja tutustuu suunnitelmiin ja hyväksyy toimenpiteet. 
. 
KILPAILUKUTSU, MAKSUT 

Valvoja tarkistaa kilpailukutsun luonnoksen ja varmistaa, että esim. sarjoihin,  
maksuihin, ajankohtiin yms liittyvät tiedot ovat ohjeiden mukaiset. 

KARTTA. 
Valvoja varmistaa kartan valmistamisprosessin eri vaiheissa. 

 
MAASTO JA RADAT 

Valvoja  
* antaa ohjeita maaston käytöstä ja ratalinjauksista ja varmistaa, että  
kartan mittakaava on 1:7500 

* tarkistaa että ratamestari on laatinut ratamestarin teemakartan 

* varmistaa suunnitteluvaiheessa ratojen ohjeajat ikäluokat ja taitotasot  
huomioiden  
* varmistaa maasto / rataolosuhteet lähdöstä maaliin 

* varmistaa, että radoilla toteutetaan koe-uoksut sellaisten henkilöiden 
toimesta, jotka ovat EL -kilpailujen tasoa 

* tarkistaa rastipisteet, rastinmääritteet, rastirakenteet sekä ratojen piirron  
ja ratapainatuksen. 

 
KILPAILUKUTSU JA -OHJEET 

Valvoja tarkistaa kilpailukutsun ja ohjetekstin luonnokset (ks. lajisäännöt). 
 
LÄHTÖLUETTELOT 

Valvoja varmistaa, että lähtöluettelot valmistetaan ohjeiden mukaisesti. 
 
TULOSPALVELU 

Valvoja varmistaa tulospalvelun toimivuuden. 
 
 



PELASTUSSUNNITELMA, ENSIAPU, PAIKOITUS 

Valvoja tarkistaa, että pelastussuunnitelma ja ensiaputoiminta 

on ohjeiden mukainen sekä tarkistaa myös liikenteen ohjaukseen,  
paikoitukseen ja yleisön palveluun liittyvät suunnitelmat. 

 
PALKINNOT 

Varmistaa, että palkinnot ovat Eläkeliiton ohjeiden mukaiset. 
 
TUOMARINEUVOSTO 

Valvoja hyväksyy tuomarineuvoston puheenjohtajan ja varmistaa että  
järjestäjä nimeää sääntöjen edellyttämät tuomarineuvoston jäsenet.. 

 
KUTSUVIERAAT 

Valvoja neuvottelee järjestäjän kanssa kutsuvierastoiminnasta. 
 
JÄLKITOIMET 

Valvoja varmistaa, että kilpailun jälkeen maasto ja kilpailukeskus hoidetaan  
asianmukaiseen kuntoon järjestelyyn liittyvä palautetilaisuus järjestetään ja  
asiat kirjataan vastaisen varalle loppuraporttiin. 

 
 

VALVOJAN TEHTÄVÄ ON VARMISTAA,  ETTÄ SUUNNISTUKSEN LAJISÄÄNTÖJÄ  
JA ELÄKELIITON ERITYISOHJEITA NOUDATETAAN 

 
 

TAVOITTEENA ON TEHDÄ YHDESSÄ TAPAHTUMA, JOKA MAHDOLLISIMMAN 
HYVIN VASTAA  OSANOTTAJIEN ODOTUKSIA 

 
 

ONNISTUNUT TAPAHTUMA ON PARAS PALKINTO VAPAAEHTOISELLE 
TALKOOVÄELLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


