Kilpailunjohtajan muistilista:
1-2 kuukautta ennen tapahtumaa
- Tarkista parkkialueen käyttö (liikuntasihteeri/maan omistaja)

1 viikko ennen tapahtumaa
- Hommaa talkoolaiset paikalle (katso listasta Pohjantähden kotisivulta!)
-varmista kisapaikan osoite ja koordinaatit tapaturmia varten

pari päivää ennen tapahtumaa
- Hae peräkärry itselle ja tuo se kisapaikalle (kysy ratamestarin tarvetta kärryn sisältöön)
- Varaa ratamestarille ylimääräisiä rastilippuja
- Hae teltta (tai kaksi) toimistolta tulospalvelulle ja/tai kartanmyyntiin
- Sovi seuraavan järjestäjän kanssa kärryn siirto
-kerää tarvittavat tavarat valmiiksi
- Järjestää tulospalvelun ajoissa paikalle (16.30)
- hanki seuran tilinumero kartanmyyntiin

Kisapäivänä ennen tapahtumaa:
- Pistä liikenneopasteet paikoilleen ja suunnittelee toimipisteiden sijainnit alueelle
- Varaa tavaranmyyjille tila kisakeskuksesta
- käy läpi kärryn sisällön
- Jaa talkoolaisille roolit ja perehdyttää tarvittaessa
1. 2-3 liikenteenohjaukseen
2. 2 kartanmyynti- ja EMITIN vuokrapaikalle
ja jos talkoolaisia vielä riittää
3. 1 lähtöön opastamaan ja kirjaamaan lähtijät ylös ja
4. 1 tulospalveluun kaveriksi

Tavaralista:
Kartanmyyntiin muistivihko, kyniä ja kassarasia sekä vaihtorahavara (sekä emitit). Muutama ylimääräinen
karttamuovi, mallikartat esille.
Kartanmyynnissä pitää varautua, että joutuu piirtämään ratoja käsin (eli viivoitin ja sopivan värinen kynä)
Lähtöön opaste, lähtöpaalu ja 0-leimaisin
Maaliin maali-emitpukki, trippimehut lapsille, mehu/vesi aikuisille, juomamukeja ja roskasäkki. (kysy Hemmolta
juomapuoli), ensiapulaukku (löytyy toimistolta)

Ajanottajalle ja kartanmyyntiin laitetaan sateella teltta pystyyn. Tulospalvelu hommaa lämpökirjoittimeen
kuittipaperin.
Rakennustarvikkeita: sakset, teippi, nitoja, vasara, nauloja, narua, rautakanki, lapio

Lopuksi muista kerätä opasteet pois ja kärryn sisältö vielä läpi! Paikan on jäätävä
siistiksi! Pidä huolta kärryn lukituksesta koko ajan!
Kartanmyynti:
-järjestä kartanmyyntipiste valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti (yleensä 16.30).
-kirjaa laina-emitit ylös ja tarkista, että ne myös palautetaan
-laskea tapahtuman päättyä kassan ja toimittaa sen Ilkalle tai Hemmolle.
-smartu,- ja tykysetelit hyväksytään
-jos sarjakortti, siihen ”leima” eli kuittaus
-jos netissä maksettu ja käyttämätön, myös nämä ”kuitit” hyväksytään

Lähtö:
- järjestä lähtö valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti (yleensä 16.30)
-opasteet ja viitoitus valmiiksi ennen kilpailun alkua
-lähtöleimasin tai kaksi
-Opastajalle/kirjaajalle muistiinpanovälineet
-kirjaa ylös maastoon lähtijät
-opastaa 0-leimaukseen
-toimittaa lähdön sulkeuduttua lähtijälistan tulospalveluun tai kilpailunjohtajalle

Maali ja tulospalvelu:
-ottaa tulokset koneelle ja tulostaa kilpailijalle tulosliuskan
-(varajärjestelmä tulospalvelun kaatuessa) ei ole ollut
-hoitaa tulokset eteenpäin Ollille

Liikenteenohjaus:
-liikenteenohjaus käyttää turvaliivejä
-ohjaa ajoneuvot pysäköintialueella perille saakka
-ohjaa ajoneuvot pois pysäköintialueelta
-neuvoo tarvittaessa kuntosuunnistukseen tulevia kartanmyyntipaikalle tai muille kohteille
-vastaa pysäköintialueen yleisen turvallisuuden valvonnasta
-tarvittaessa perii pysäköintimaksun

Muuta:

-varaa itselle kartta missä kaikki rastit
-varaa kännykkään riittävästi akkua
-sponsorien mainoskyltit näkösälle jos käytössä
-ensisammutin ja ensiapulaukku
-hellekelillä voi olla juomarasti (merkitään mallikarttaan)
-voi olla kahviopalvelu
-voi olla muksula
-rastien nouto alkaa 20.15. Laita tämä tieto nettiin.
-pistä maastonkuvaus nettiin.

Hätäilmoitus:
112:
-mitä on tapahtunut
-missä tapahtunut
-lisätiedot tapahtumasta
-sulje puhelin vasta luvan saatua

