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Järjestäjän	  velvollisuudet	  
	  

! Järjestäjällä	  tulee	  olla	  tiedossa	  kilpailupaikan	  tarkka	  osoite	  tai	  GPS-‐koordinaatit	  
! Osoitteen	  tulee	  olla	  esillä	  toimiston	  seinällä/ilmoitustaululla	  niin,	  että	  se	  on	  luettavissa	  myös	  

toimiston	  ollessa	  suljettuna	  
! Järjestäjällä	  tulee	  olla	  ensiapulaukku	  kilpailupaikalla	  koko	  tapahtuman	  ajan	  
! Autojen	  paikoitus	  on	  suunniteltava	  niin,	  että	  hälytysajoneuvoilla	  on	  esteetön	  kulku	  paikalle	  
! Kaikille	  koetapahtumille	  tulee	  tehdä	  Turvallisuus-‐	  ja	  Pelastussuunnitelma,	  esim	  
! Mikäli	  tapahtuma	  on	  henkilömäärältään	  niin	  suuri	  että	  se	  katsotaan	  yleisötapahtumaksi,	  tulee	  siitä	  

	  tehdä	  ilmoitus	  paikalliselle	  poliisiviranomaiselle.	  Ilmoitus	  sisältää	  Turvallisuus-‐	  ja	  
Pelastussuunnitelman	  sekä	  muut	  turvallisuuteen	  ja	  pelastusvalmiuteen	  liittyvät	  tiedot.	  Ajantasaiset	  
määräykset	  yms.	  asiat	  saa	  tarvittaessa	  Poliisilta.	  

! Maastoliikennelain	  ja	  Tieliikennelain	  mukaisesti	  käytettävän	  palautuskaluston	  on	  oltava	  vakuutettu.	  
	  Järjestäjän	  tulee	  huolehtia	  tarvittavista	  vakuutusjärjestelyistä.	  

! Maastoliikennelain	  suosituksen	  mukaisesti	  vieheen	  palautukseen	  käytettävän	  mönkijän	  kuskilla	  
	  tulee	  olla	  kypärä:	  ilman	  kypärää	  ajavalla	  kuljettajalla	  ei	  ole	  vakuutussuojaa	  (vakuutus	  ei	  korvaa).	  

! Mikäli	  maastorata	  ja	  mönkijän	  kulkureitit	  eivät	  ole	  ns.	  suljettu	  alue,	  mönkijän	  kuskin	  on	  oltava	  yli	  15-‐	  
	  vuotias.	  

! Järjestäjällä	  tulisi	  olla	  ns.	  ”talkoovakuutus”	  mikä	  korvaa	  kokeen	  toimihenkilöille	  tapahtuneet	  
	  vahingot,	  usein	  järjestäjän	  vastuuvakuutus	  ei	  korvaa	  toimihenkilölle	  tapahtunutta	  vahinkoa.	  
Muutoin	  toimihenkilöllä	  tulee	  olla	  henkilökohtainen	  vapaa-‐ajan	  tapaturmavakuutus	  joka	  on	  riittävän	  
kattava.	  	  	  
	  

	  
Koiran	  loukkaantuminen	  
	  

! Järjestäjällä	  tulee	  olla	  päivystävän	  eläinlääkärin	  numero	  hätätapauksia	  varten.	  Numeron	  tulee	  olla	  
esillä	  toimiston	  seinällä/ilmoitustaululla	  niin	  että	  se	  on	  luettavissa	  myös	  toimiston	  ollessa	  suljettuna	  

! Koirankuljetuspaarit	  tulee	  sijoittaa	  maastokokeissa	  vieheenvetolaitteelle	  ja	  ratakokeissa	  niin,	  että	  ne	  
ovat	  mahdollisimman	  nopeasti	  käytettävissä	  

! Järjestäjän	  on	  etukäteen	  sovittava,	  miten	  toimitaan	  koiran	  loukkaantuessa;	  
! Kenttähenkilöstön	  rauhallisuus,	  kuka	  tekee	  mitäkin	  
! Omistajan	  saanti	  koiran	  luo	  mahdollisimman	  nopeasti,	  samanaikaisesti	  omistajaa	  rauhoitellen	  

(rauhallinen	  omistaja	  -‐>	  rauhallinen	  koira)	  
! Sovittava,	  miten	  (kuka,	  millä,	  miten)	  loukkaantunut	  koira	  siirretään	  eläinlääkäriin	  
! Kuonokoppa	  pois	  vasta	  eläinlääkärin	  luvalla	  (ellei	  siitä	  ole	  ilmeistä	  vaaraa	  koiran	  terveydelle)	  
! Kilpailun	  jatkuminen	  mahdollisimman	  nopeasti	  normaalin	  aikataulun	  mukaan	  

	  


