Checklista för Teknisk Kontrollant
Utnämning av TD
Teknisk kontrollant är arrangörens högra hand och alla som tar på sig ansvaret att gå som TD bör
ha detta i klart minne.
SSSF (via tekniska kommittén) utser TD 1 och TD 2 till Mästerskap, Säsongspremiär, SWE-Cup
och Riksfinal. Denna utnämning sker efter att det nationella tävlingsprogrammet är klart.
I samarbete med arrangören är TD ansvarig för uppföljningen av arrangemanget från tilldelningen
av tävlingen fram till att TD rapporten är levererad till SSSF.
TD 1 är ordförande och leder tävlingsjuryn. Juryn utses vid lagledarmöte inför tävlingarna. TD 2
är adjungerad i juryn.

Material för TD
Säsongens uppdaterade reglemente
Evenemangshandbok
Verktyg för kontroll av fallmål (centrering & lutning)
Västar
Stoppur

TD:s uppdrag tillsammans med arrangören
I god tid före tävlingen
TD vid Svenska Mästerskap, Säsongspremiär, SWE-cup och Riksfinal gällande upplägg och
förberedande möten:
o

Vid behov, 1 möte på barmark, se över om det behövs genomföras förbättringar inför vintern och
göra sig känd med anläggning och organisation.

o

Kontrollera att tävlingsplatsen har tillfredsställande standard och ev. påtala
förbättringar/förändringar som måste göras

o

Se över organisationsplan med fördelning av funktionärer (ex bilaga 1)

o

Att spår och klasser överensstämmer med 1.7.2 i regelboken

o

Kontrollera att inbjudan utsänds i rätt tid (senast 6 veckor före tävling) (ex bilaga 2) (avstämning
med SSSF innan den offentliggörs)

o

Kontrollera ev. medaljbeställning från SSSF (vid mästerskap)

o

Kontroll av centrering av målen (se bilaga 6)

o

Löpande avstämningar innan tävling

o

Medverka i slutligt upplägg för tävlingen

o

Medverka i lottningen av startlistor och fördelning inskjutningstavlor

o

Fördela arbetet mellan TD 1 och TD 2

o

Se över PM/Teknisk genomgång som presenteras vid lagledarmötet

TD:s ankomst:
o

Kort breafing

Lägesrapport - Vad har hänt sedan sist
Avstämning tävlingsledare inför lagledarmöte

o

Inspektion med gruppledare

Spår
Stadion (start/mål)
Skjutvall
Tävlingsexpedition
Säkerhet – första hjälpen

Under tävlingen
o

Kontrollera att tävlingarna genomförs i enlighet med reglementet

o

Ta nödvändiga beslut när särskilda situationer uppstår som gör att man ej kan följa gällande
reglemente. Ett exempel på detta kan vara att avbryta tävlingen pga orättvisa
väderleksförhållanden.

o

Besluta om en tävlande som kommer för sent till start skall få starta vid ”force majeure”

o

Behandla protester omgående, om möjligt innan tävlingarna är genomförd.

o

Ta en genomsnittstid för straffrundan i olika klasser

o

Direkt kontrollera ”bevis” vid skjutvall / mål om sådant upptäcks som bryter mot regelboken

Efter tävlingen
o

Signera preliminär resultatlista samt notera tid

o

Behandla eventuella inkomna protester

o

Utdöma eventuella straff

o

Ev. tidsavdrag eller annat som påkallats

o

Förklara tävlingen ogiltig om så erfordras

o

Kontrollera att resultaten blir utlagda på arrangörens hemsida/ indTA omgående.

o

Vid SWE-cup skall sammanställning kontrolleras

o

Genomföra en kort utvärdering tillsammans med arrangör

Senast två veckor efter genomförd tävling
o

Sammanställa TD-rapport och sända den till SSSF och tävlingsledare. Formulär finns på SSSF:s
hemsida, Förbund - Blanketter

o

Erhålla reseräkning samt TD ersättning för uppdraget

Rutiner för säkerheten - tävling
o

Kontrollera att arrangören har tillräckligt antal vapenställ så att aktiva kan ställa ifrån sig vapnen i
ett sådant vid skjutvall och start – och målområde.

o

Kontrollera säker vapenhantering på skjutvallen

o

Kontrollera att de aktiva fyller på magasinen då vapnet antingen befinner sig på ryggen eller i
vapenstället.

o

Kontrollera att ingen under 15 år förflyttar vapnen själva

o

Kontrollera att vapenkontroll / visitationskontroll / säkerhetskontroll genomförs. (skall
protokollföras)

o

Kontrollera o säkerställa att erforderlig första hjälpen utrustning finns att tillgå

o

Kontrollera ev. farliga passager på spårområden

