Peasekretäri kohustused
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Kohtunike seminar

Sekretariaadi kohtunik ehk
Peasekretär
Peasekretär:
•

Saabub enamasti kohale hommikul esimesena ja lahkub
õhtul viimasena

•

Tunneb põhjalikult võistlusmäärusi, võistluse
korralduslike aspekte

•

Suhtub sõbralikult ja kannatlikult osavõtjatesse

•

Teeb koostööd peakomissariga ja on sidustajaks
peakomissari, vabatahtlike abiliste, võistluste büroo,
pressiruumi, teiste komissaride, võistluste direktori ja
korraldajate vahel

•

On ette tulnud olukordi, kus Peasekretär teeb osaliselt ka
peakohtuniku või korraldaja tööd

Sekretariaadi kohtunik ehk
Peasekretär
Tegevused enne võistlust:
•

Abivahendite ettevalmistamine – arvuti, printer, kirjatarbed,
võistlusmäärused, juhend, programm, eelmise aasta
tulemused, edetabelid, kohtunike kogu koosseis

•

Tutvumine kohapealse ettevalmistusega - sekretariaadi
abilised, laudade paigutus, võistlejate numbrid jne, ülesantud
võistlejate nimekirjad, klubide nimekirjad esindajatega,
teadete tahvel, viidad, kaelakaardid

•

Komissaride koosolekuks ettevalmistamine - majutuskohtade
aadressid, programm, osavõtjate nimekiri, muudatused
juhendis, kohtunike kogu koosseis

•

Osavõtjate nimekirja ettevalmistamine - võistlejate nimekirjad
tähestiku ja numbrite järjekorras kõigi vanuse- või
stardigruppide kohta

Sekretariaadi kohtunik ehk
Peasekretär
Võistluse ajal:
•

Registreerimine - litsentside kontroll, klubide särkide kontroll,
lõplike stardinimekirjade koostamine, protokollide
edastamine komissaridele, korraldajatele, ajavõtule, pressile,
teadete tahvlile, informaatorile

•

Esindajate koosolek - märkmete tegemine peakomissarile,
autode järjekorra-numbrite jagamine

•

Allkirjade kogumine stardilehtedele, startijate arvu
kinnitamine ja edastamine informaatorile jt asjaosalistele

•

Tulemuste vastuvõtmine ajamõõtjatelt ning nende kohene
kontroll koos finišikomissariga; tulemuste edastamine kõigile
osalistele, kõigi originaaldokumentide säilitamine

Sekretariaadi kohtunik ehk
Peasekretär
Peale võistlust:
•

Peakomissari abistamine raporti koostamisel

•

Tulemuste edastamine peakomissarile ja korraldajale

Korraldaja Peasekretär
Enne tuuri:
• Org. komitee koosolekud – esimene kogunemine juba
detsembris
• Materjalide kogumine ja kokkupanek (Technical Guide jaoks)
• UCI komissariga suhtlemine (juhend, kohtunike nimekiri)
• Võistkondadele materjalide (sh. numbrite) ettevalmistamine
• Alljärgnev teema on aga selline, mis on pidevas muutumises,
milles andmed muutuvad kogu aeg, pakkudes lõbusat ajaviidet
kuni võistluse eelõhtuni välja:
– Tiimidega suhtlemine (sh vajadusel viisa kutsete
vormistamine)
– Osalejate sh. võistlejate nimekirja koostamine
– Majutuste broneerimine
– Laevapiletite broneerimine (nimekirjad + autode nr ja
mõõdud)
• Andmete updeitimine Tuuri ühises netikaustas Dropox

Korraldaja Peasekretär
Tuuri ajal:
• Materjalide jagamine (numbrid, autokleepsud, Technical Guide)
• Tiimi saateautode + autojuhtide (tel. nr) nimekirja
ettevalmistamine
• Raadiosaatjate väljaandmine/vastuvõtmine
• Protokollide jagamine (sh. autokleepsud järgmiseks päevaks)
• Auhinnarahade jagamine
• Hotellidega suhtlemine (n: eelmisel aastal Viljandis 7, Otepääl 6
hotelli)
• Tiimidega suhtlemine
• Autasustamise jaoks protokoll !

Korraldaja Peasekretär
Peale tuuri:
• Hotellidega suhtlemine (tagasiside, arved)
• Osalejatelt tagasiside kogumine
• Kokkuvõtete tegemine
• Soome näide!

Ettepanek - ratsionaalsem tööjaotus
• Protokolle võiks jagada inimene, kes on ise protokollide
valmimise protsessi juures, et vajadusel operatiivselt vastata
tekkivatele küsimustele.
– Protokollide jaotusega võiks logistiliselt koos käia
autokleepsude jagamine
• Protokoll autasustamise jaoks – autasustamistseremoonia
sujuvus/operatiivsus
– Veel parem oleks raadioside otse autasustamise telki,
sest siis saaks kommentaator juba võitjaid väljakuulutada
ning neid ka operatiivselt autasustamisele kutsuda. Jääks
ära kohtunike ja ajavõtu teenusepakkuja töö häirimine.
Mõnikord on ajavõtu buss autasustamise kohast kaugel ja
edasi- tagasi jooksmine on mõttetu ajakulu
N: A. Lekko (raadiotuur) – kuna enne starti ja peale finišit
polnud mingeid erilisi kohustusi, siis pakkus oma abi.

Lõpetuseks
Tuuril osales 21 meeskonda, neist:
• 11 profiklubi
• 7 rahvuskoondist
• 2 eliit amatöörklubi
• 16 erinevat rahvust
Eestlasi oli 21 (126-st), sh:
• 2 teiste riikide profiklubides
• 6 rahvuskoondises
• 6 Saaremaa RK Viiking
• 6 Pelotoni võistkonnas
• 1 Rootsi rahvuskoondises
Positiivne tagasiside osalevatelt tiimidelt J

