Manual Huvudkommissarien
Tips och råd till huvudkommissarien
Förord
Idén med denna lilla skrift är att ge dig som huvudkommissarie ett hjälpmedel för att utföra
din uppgift på bästa sätt. OBS! Detta ersätter inte reglementet! För att utföra
huvudkommissariens uppgifter, ska du ha genomgått utbildning lämpad för uppgiften.
Memorerar du vad som står här, är du på rätt spår i ditt utövande.

Du ska innan tävlingen
Tänk





igenom
Vad är det som ska ske.
Vad är det för saker under tävlingen som det kan bli problem med?
Hur kan jag förhindra eller lösa eventuella problem innan de uppstår?
Har den arrangerande klubben och tävlingsledaren koll på sina arrangemang eller finns
det några svaga punkter som upprepas gång på gång?

Sätt dig noga in i
 Reglementets bestämmelser vid denna tävling.
 Tävlingens tilläggsregler.
Kom





ihåg att ta med
Reglementet
Tilläggsregler
Tävlingsrapport
Anteckningsbok och penna

Förvissa dig om att
 Banan är i godtagbart skick. Gå banan tillsammans med tävlingsledaren och/eller
bankommissarierna.
 Du har tillgång till de nödvändiga signalflaggorna på banan.
 Licenskontroll och teknisk kontroll sker på bästa sätt.
 Sekretariatsboden är tillräckligt bemannad och att miljön runt personalen är
tillfredställande.
 Personer som inte hör till banan eller sekretariatsboden, lämnar dessa.
 Sjukvårdspersonal är på plats och att du vet var de befinner sig.
 Bankommissarier är på plats, i tillräckligt antal enligt reglementet.

Före start



Att det hålls ett informationsmöte för lagledarna.
Att alla funktionärer är informerade om sina uppgifter, samt att du informerar
sjukvårdarna vad du förväntar dig av dem.

Sida 1 av 3

Manual Huvudkommissarien
En protest ska ovillkorligt avvisas om
 Protesttiden är ute.
 Protesten är lämnad av en person som inte är berättigad till det.
 Protesten handlar om mer än en specifik händelse, åkare, funktionär eller ett resultat.
 Protesten är undertecknad av flera personer.
 Protesten inte är inlämnad korrekt via tävlingsledaren och avgift för detta erlagd.
Protestens innehåll
 Protesten ska tydligt beskriva vem eller vad den riktar sig mot.
 Anledning till protesten ska kortfattat beskrivas.
 Protesten ska undertecknas av den som avger den.
 Protestavgiften för BMX-tävlingar är 200 sek.
Du kan antingen
1. Godta protesten.
 Då betalas protestavgiften tillbaka.
 Eventuella ändringar av resultat, beslut om straff mm nertecknas.
 Protesten, påskrivet ”godkänd” skickas in tillsammans med tävlingsrapport.
2. Underkänna protesten.
 Då har den protesterande förlorat sina pengar, som tillsammans med protesten med
påskrivet ”underkänt” skickas samtidigt med tävlingsrapport.
 Göra förloraren uppmärksam på av vilken anledning du dömt som du gjort, samt
erbjud förloraren en kopia av protesten.
Straff – allmänt reglemente

Varje straff som du utdömer, ska noteras i tävlingsrapport.
Till SCF, DCF, arrangerande klubb samt grengruppen för BMX skickas
senast ett dygn efter tävlingen
 Tävlingsrapport
 Eventuella protester och noteringar från förhör.
 Eventuella protestavgifter.
 Skadeanmälan för skadade åkare.
Avsaknad av tävlingslicens

Det är upp till dig om en anmäld åkare får lov att tävla trots att han/hon glömt
sin licens. Du måste försäkra dig om att en ”glömd licens” inte betyder ”glömt
att lösa licens”, eller ännu värre, licensen är indragen eller nekad.
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Under tävlingen







Bevaka att funktionärer och deltagare följer reglementets regler.
Vara uppmärksam på när någon bryter mot reglementet – fatta dina beslut och stå för
dem.
Icke reglementsenlig körning ger normalt sett en varning om det inte räknas som grov,
men upprepas det kan du tilldela sista plats eller avstänga åkaren från tävlingen.
Avvisa alla inblandningar samt bråk och protester från ovidkommande.
Ge korta och tydliga order till tävlingsspeakern, som har skyldighet att återge dessa
korrekt utan att spegla sin egen åsikt.
Om det kommer dopingkontrollanter till en tävling, var då mycket observant på hela
proceduren och beskriv förloppet mycket noga i din tävlingsrapport.

Protester
Kom ihåg: mottager du som huvudkommissarie en protest, kontrollera noga i reglementet och
följ de anvisade reglerna. Om det sker ett fel i protesthanteringen så ställer det dig i dålig
dager. Vid behandling av en protest ska du ta noga hänsyn till alla parter som berörs av
protesten.
Du ska lyssna på det som deltagarna i tävlingen påtalar. Upplever du att det handlar om
nonsens ska du berätta för vidkommande hur saker och ting förhåller sig och sedan inte offra
mer tid på det.
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