
VALVOJAN LAUSUNTO

SMUL:n 73. kesämestaruuskilpailut Loimaalla 2.-3 .tO.2O2O

Allekirjoitta nut toim i va lvoja na sekä ylituoma rina yllä mainituissa kilpail uissa.

Kilpailujen järjestämiseen liittyen teen tässä yhteenvetoa niin etukäteisjärjestelyistä kuin itse kilpailujen
toteutu ksesta kin.

Kilpailut pitivät sisällään perjantaina 2.10.2O2O käydyn pikakilpailun sekä lauantaina3.t0.2020 käydyn

normaalimatka n kilpailun, sääntöjen m uka isin sa rjoin.

Koronaviruksen aiheuttamasta epätietoisuudesta huolimatta kilpailujen johtaja aloitti organisaation

kasaamisen avaintehtävien sekä muun etukäteissuunnittelun osalta hyvissä ajoin. Näin mm.

maanomistajien luvat, majoittumiset, kilpailukeskukset, tehtäväratojen sijainnit sekä suunnistusmaastot
olivat tiedossa riittävän ajoissa. Myös alustavat taitotehtävien sijainnit olivat tiedossa jo L4. toukokuuta ja

22. toukokuuta tehtyjen maastokatselmusten myötä.
Vallinneesta virustilanteesta johtuen järjestelyt pidettiin tämän jälkeen varsin pitkään jäissä. Näin pyrittiin
välttämään uhkakuvana olleen kilpailujen peruuntumisen aiheuttamaa hukkaan menevää työtä.
Tämän seurauksena lopullisen kilpailuorganisaation kasaaminen, viranomaisluvat, yhteistyökumppanien ja

kilpailumateriaalien hankinnat sekä kilpailujen tiedottaminen jäivät melko viime hetkiin. Tämä oli kuitenkin
tietoinen ratkaisu, jonka kilpailuorganisaatio sai vietyä onnistuneesti läpi.

Kilpailuorganisaatioon liittyvänä valvojan huomiona pidän erittäin tärkeänä, että avainhenkilöinä toimii
kokeneita metsätaitoilijoita, joille kilpailujen säännöt, luonne sekä myös kilpailujen järjestäminen on jo
entuudestaan tuttua.
On myös eduksi, jos organisaatiossa on henkilöitä, jotka tuntevat sekä metsätaitoilun että
su u n n istuskil pa il u n jä rjestä m isee n I iittyvät a siat.

Tiedottaminen sekä tuloslaskenta vaativat myös omaa osaamistaan, joista varsinkin tuloslaskenta näyttelee
isoa roolia kilpailujen onnistuneen ja sujuvan läpiviennin kannalta.
Loimaan kilpailujen osalta kaikki osa-alueet toimivat jouhevasti. Suunnistusosuuksien tekninen
järjestäminen ulkoistettiin paikallisen urheiluseuran suunnistusjaostolle, jolla oli tarvittavat ohjelmistot,
laitteet ja materiaalit olemassa. Tuloslaskennan osalta organisaatio sai rauhassa laskea perjantain
pikakilpailun tulokset, kun kyseisen kilpailun palkintojen jako oli suunnitellusti vasta lauantaina.
Pikakilpailun tuloslaskennasta saatujen huomioiden perusteella tuloslaskentaa saatiin vielä
virtaviivaistettua normaalikilpailuun lauantaille, jolloin tulokset saatiinkin nopeasti valmiiksi palkintojen
jakoa varten. Tuloslaskennassa havaitut yksittäiset virheet saatiin korjattua saman tien.
Opastukset sekä nauhoitukset olisivat havaintojen mukaan kaivanneet osittain lisäpanostusta.

Valvojan näkökulmasta katsottuna Loimaalla järjestetyt SMUL:n 73. kesämestaruuskilpailut tarjosivat
kilpailijoille sääntöjen mukaan järjestetyt, selkeitä taitotehtäviä ja hyviä suunnistusratoja sisältäneet
Suomen Mestaruus kilpailut.
Myös valvojan korviin kantautunut, kilpailijoilta saatu välitön palaute oli lähes pelkästään kiittävää.

Kilpailuorgan isaatiota kiittäen :
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