
Suomen Vesihiihtourheilu ry - Tournament valiokunta

YLEISTÄ

1. Tournament valiokunta toimii SVHU ry:n hallituksen alaisena toimitsija- ja 
kilpailuasioissa perinteisen vesihiihdon parissa.

2. Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta, joka on lähetettävä 14 
vuorokautta ennen kokousta toimikunnan  jäsenille.

3. Valiokunnan kokoukset ovat päätösvaltaisia kun vähintään 2 sen jäsentä on paikalla.
4. Valiokunnan jäseniksi kuuluvat automaattisesti kaikki lajin suomalaiset 

kansainväliset toimitsijat (1. ja 2. luokan tuomarit, kv. luokittelutuomarit, kv. 
tuloslaskijat ja kv. veneenkuljettajat). 

He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan toimintavuodeksi kerrallaan sekä 
enintään kaksi muuta erikseen nimettyä henkilöä, joista vähintään yhden tulee 
edustaa hiihtäjiä.

Lisäksi siihen voidaan valita tarvittavat muut henkilöt toiminnan tarpeiden mukaan.

5. Kokouksen sihteerinä toimii yksi kokoukseen osallistuva henkilö, joka laatii 
kokouksesta pöytäkirjan ja toimittaa sen SVHU ry:n sihteerille, joka huolehtii sen 
jakamisesta edelleen.

TEHTÄVÄT

1. Valvoo kaikkea kilpailutoimintaa Suomessa ja valvoo kilpailusääntöjen 
noudattamista, kääntää yhteisön viralliselle kielelle kansainväliset kilpailusäännöt 
ja ratkaisee kaikkiin kilpailusääntöihin liittyvät tulkinnat.

2. Määrää kaikkien kotimaisten kilpailuiden toimitsijat, IWSF:n ja sen ryhmä EAME:n 
sääntöjä noudattaen.

3. Laatii kansallisen kilpailukalenterin.
4. Päättää hallituksen antamin valtuuksin kaikki muut kilpailutoimintaan liittyvät asiat.
5. Laatii toimintasuunnitelmat hallitukselle ja valvoo niitä sekä laatii PTS-

suunnitelmat.
6. Urheiluun liittyvien turvallisuustoimenpiteiden seuraaminen ja kehittäminen.
7. Ratojen tarkastukset ja niihin liittyvät toimenpiteet:

a. asiantuntija-avun antaminen uusien ratojen rakentamiseen
b. asiantuntijalausuntojen laatiminen kunnallisille elimille ja viranomaisille
c. ratojen ennakkotarkastaminen ja uusien ratojen perustarkastukset sekä 

ratoja koskevien muutosehdotusten laatiminen
d. turvallisuusjärjestelyjen ja suojalaitteiden tarkastaminen ja kehittäminen



e. onnettomuustapauksien tutkiminen
8. Kansallisten toimitsijoiden nimeäminen.
9. Suomen ennätyksien hyväksyminen.
10. Hoitaa yhdessä SVHU ry:n puheenjohtajan kanssa hiihtäjien ilmoittamiset 

kansainvälisiin kilpailuihin.
11. Laatii kansalliset rankinglistat vuosittain.
12. Tutkii ja ratkaisee vastalauseet ja vetoomukset.
13. Hyväksyy kotimaiset luokitteluvaatimukset ja kirjaa suoritukset.
14. Valmistelee ja tutkii aloitteita sääntökysymyksiin liittyen sekä antaa ehdotuksia 

niistä kansainvälisille kilpailutoimikunnille.

VALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

1. Kutsuu toimikunnan koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kirjallisesti.
2. Esityslistojen laatiminen kokoukselle.
3. Toimii kokousten puheenjohtajana ja valvoo kokousjärjestystä.
4. Lausuntojen laatiminen teknisissä asioissa.
5. Toimitsijakoulutuksen suunnittelu, toimeenpano, johtaminen ja valvonta.
6. Osallistuu SVHU ry:n hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta.
7. Pitää yhteyttä kansainvälisiin kilpailutoimikuntiin.
8. Raportoi hallitukselle kilpailutoimintaa ja  -sääntöjä koskevat muutokset ja 

kehityksen.
9. Laatii vuosittain valiokunnan raportin hallituksen hyväksyttäväksi.
10. Laatii rankinglistat ja jakaa ne edelleen.
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