
VALVOJIEN TEHTÄVÄT – Hyväksytty porokilpailuvaliokunnassa 14.8.2015 
 
  
 

Porokilpailusääntöjen mukaan valvoja; 
 
*toimii porokilpailujen yhtenä kilpailutuomarina 
*merkitsee kilpailukirjaan mahdolliset rangaistukset ja vahvistaa ne nimikirjoituksellaan 
 

Suurimman osan seuraavista tehtävistä tulee valvojan huolehtia etukäteen kuntoon. 
Valvojan tehtävänä on pitää huolta, että kaikissa porokilpailuissa; 
 
*Porokilpailuvaliokunnalle on ilmoitettu kilpailun valvoja, järjestäjä, tuomaristo ja muut    
toimihenkilöt 
*tuomaristossa on porokilpailusäännöt hallinnassa ja saatavilla 
*porokilpailijoilla ja ajajilla on porokilpailusäännöt saatavilla 
*järjestäjällä on tarvittavat hupiluvat, 
*järjestäjällä on tarvittavat vakuutukset, jotka kattavat myös yleisön turvallisuuden, 
*porojen hyvinvointi on turvattu, 
*järjestäjä on huolehtinut eläinlääkärin 
*ajajilla on tarvittavat vakuutukset, jotka kattavat porolla ajettaessa tapahtuvat vahingot 
*suositellaan, ettei varikkoalueella ajeta moottorikelkoilla 
*porojen kohtuuton laukottaminen kelkalla kielletty porojen karatessa kilpailun aikana 
* kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa merkata varikkoalueelta radalle väylän kelkkatalutusta 
varten 
 
Kilpailutuomaristo on tietoinen tehtävistään: 
 

*valvovat sääntöjen noudattamista 

*ratkaisevat syntyneet erimielisyydet 

*määräävät rangaistukset 

*tiedottavat päätöksensä heti asianomaisille 

*voivat erityisten sää- ja rataolosuhteiden vallitessa antaa ennen kilpailun alkua 

erikoismääräyksiä, jotka on hyvissä ajoin ilmoitettava osanottajille 

on nimetty ajontarkkailijat 

asianmukaiset pöytäkirjat on tehty ja allekirjoitettu, sekä toimittaa ne 
porokilpailuvaliokunnalle 

alueella on WC-tilat merkitty asianmukaisesti 

kilpailutuomaristo, valvoja, poronomistajat tai ajajat eivät ole humaltuneena 
kilpailupaikalla kilpailun aikana 
eivätkä toiminnallaan aiheuta porotaloudelle ja poronhoidolle negatiivista julkisuutta 

tulokset ja lista jaetuista palkinnoista toimitetaan porokilpailuvaliokunnalle  
 
Jollei edellä mainitut kohdat täyty, on valvojalla velvollisuus keskeyttää porokilpailut, 
kunnes asiat on korjattu. 
 
 
Lisäksi valvojan tulee huolehtia CUP-kilpailuissa, että: 
 

valvojan tulee kerätä palautteet porokilpailuista, ja toimittaa ne porokilpailuvaliokunnalle 



kilparata täyttää vaatimukset porokilpailusääntöjen mukaan 

sponsoreiden tukimainokset ovat asianmukaisesti esillä 
*valvojalla on tarvittaessa oikeus keskeyttää Doping -näytteenotto, mikäli näytteenotto ei 
onnistu 
*valvojan tulee huolehtia siitä, että doping-näytteenottopaikalla ei saa olla ylimääräisiä 
henkilöitä näytteenoton aikana 
 
Jollei edellä mainitut kohdat täyty, on valvojalla velvollisuus keskeyttää CUP-kilpailut, 
kunnes asiat on korjattu. 
 
Lisäksi valvojan tulee huolehtia karsinta-ajoissa, että: 
 

karsinnat ajetaan porokilpailusääntöjen mukaan, 

antidoping-karsintamaksu peritään vain karsinta-ajan alittaneilta poroilta, ja se tulee 
maksaa pankkiin 
Paliskuntain yhdistyksen tilille kilpailukaudella ennen kello 12:00 seuraavaan maanantaihin 
mennessä, 

kilpapiltat ja Paliskuntain yhdistyksen pilttasakset ovat ainoastaan valvojalla, 

karsintatulokset toimitetaan Paliskuntain yhdistykseen kilpailukaudella ennen kello 12:00 
seuraavaan maanantaihin mennessä, jotta yhdistyksen virallinen kilpapororekisteri 
saadaan ajantasalle ja toimitettua seuraavalle cupkilpailun järjestäjälle. Cupkauden 
päätyttyä karsintatulokset tulee toimittaa viimeistään 30.4. kuluvaa vuotta. 

käyttämättömät piltat ja Paliskuntain yhdistyksen pilttasakset tulee toimittaa takaisin 
Paliskuntain yhdistykseen heti kun tarvetta ei enää ole tai viimeistään 30.4. kuluvaa vuotta. 
 


