
Ohjeistus SM5L edustusjoukkueelle

Koko joukkueen käytöksen tulee olla tehtävän arvon mukaista. Ystävällinen, hyvä ja toiset
huomioiva käytös on itsestäänselvyys koko joukkueelle. Samoin iloinen ja positiivinen asenne, sekä
toisia kannustava ilmapiiri. Koko Suomen joukkue, (miekkailijat, valmentajat, vanhemmat ja muut
tukihenkilöt) myös ymmärtää, että joukkuejohtajan ”sana on laki” koko arvokisamatkan aikana.

Päiväohjelma: Joukkuejohtaja käy päivittäin joukkueen yhteisen päivällisen yhteydessä läpi seuraavan
päivän ohjelman ja aikataulun - kisapaikkaan tutustuminen, akreditointi, asetarkastus, harjoittelu,
kisa-aamujen aikataulut jne. Joukkueen rauhoittuminen omiin huoneisiin tapahtuu päivittäin viimeistään
klo 22. Rauhoittuminen tarkoittaa myös, että netin ja puhelimen käyttöä vältetään
(Huom! puhelimet ovat yöaikaan hiljaisella, jotta taataan hyvät unet koko huoneelle).

Ilmoittamissääntö: Koko joukkue majoittuu lähtökohtaisesti samaan paikkaan ja joukkuejohtajalla on
oltava jatkuvasti tieto siitä, missä joukkueen jäsenet ovat. Joukkuejohtajalla on vastuu joukkueesta,
joten muista siis aina ilmoittaa hänelle menosi! Mahdollisesti mukana matkustavat vanhemmat voivat
joukkuejohtajan suostumuksella ns. välipäivinä järjestää miekkailijoille miekkailun ulkopuolista
ohjelmaa.

Harjoitukset: Joukkueen yhteiset harjoitteluajat sovitaan aina etukäteen yhdessä miekkailijoiden,
joukkuejohtajan ja mukana olevien valmentajien kanssa.

24h-sääntö: Kilpailuja edeltävä vuorokausi ja kilpailupäivä rauhoitetaan yksinomaan miekkailijoille,
joukkuejohtajalle/valmentajille. Tukijoukkoja (sekä mahdollisesti kilpailupaikalla mukana olevat että
kotimaassa jännittävät) pyydetään kunnioittamaan joukkueen valmistautumista ja keskittymistä. Myös
kilpailun jälkeen on toivottavaa, että miekkailijat saavat ”palautua” rauhassa, varsinkin jos
joukkuekilpailut ovat vielä tulossa. Miekkailijat (tai joukkuejohtaja) ovat kyllä yhteydessä, kun katsovat
sen tarpeelliseksi.

Katsomosääntö: Mahdollisesti mukana matkustavat vanhemmat noudattavat joukkuejohtajan ohjeita
ja miekkailijoiden toiveita liittyen kisapaikan läsnäoloon, näkö- ja kuuloyhteyteen jne.

Kannustussääntö: Kaikki joukkueen miekkailijat, valmentajat ja joukkueenjohto ovat kisapaikalla niin
kauan kunnes viimeisen kisaajan miekkailut ovat päättyneet. Kannustamme toinen toisiamme!
Poikkeuksena ovat seuraavaan kisapäivään valmistautuvat miekkailijat, joiden tulee rajoittaa ”turhaa”
kisapaikalla oloa.

Edustusurheilija toimii esimerkkinä ja noudattaa raittiita elämäntapoja
Liiton edustajien on käytöksellään pyrittävä edistämään liiton lajeja ja raittiita elämäntapoja. Heidän
tulee esimerkillään opastaa nuoria välttämään päihteiden käyttöä.
Alaikäisten urheilijoiden on kiellettyä käyttää päihteitä kilpailumatkan aikana, ja mikäli matkalla on
mukana alaikäisiä urheilijoita, on alkoholin tarjoilu ja nauttiminen kielletty kaikissa joukkueen yhteisissä
tilaisuuksissa.

Joukkuejohtaja/kapteeni: Joukkuejohtaja/nimetty valmentaja toimii arvokisajoukkueen johtajana.
Erillistä kapteenia ei nimetä.

Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Parempi kysyä liikaa kuin liian vähän!
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Liiton nimeämän arvokisajoukkuejohtajan tehtäväkuvaus

(mikäli arvokisajoukkueelle on liiton puolesta nimetty myös valmentaja/-t, koskee ohjeistus myös
häntä/heitä).

● Joukkueenjohtajan arvokisoihin nimeää liiton hallitus tai huippu-urheilutyöryhmä

● Joukkueenjohtajan tärkein tehtävä on avustaa urheilijoita kaikissa kilpailujärjestelyihin liittyvissä
asioissa. Tällaisia asioita ovat mm. ilmoittautuminen, varustetarkastus, erä- ja aluejakojen
selvittäminen, kuljetusten ja muiden virallisten palveluiden selvittäminen, 5-ottelukilpailuissa
teknisen kokouksen tiedon välittäminen ottelijoille.

● Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä kilpailuorganisaation ja urheilijoiden välillä.
Käytännössä tämä tarkoittaa tiedon hankkimista ja välittämistä järjestäjiltä urheilijoille.
Tarvittaessa myös urheilijoilta järjestäjien suuntaan. Usein esimerkiksi protestit tai muut
vastaavat ongelmat voi virallisesti hoitaa vain joukkueenjohtaja.

● Joukkueenjohtajan tulee olla kilpailupaikalla aina kun urheilijoidenkin. Harjoitukset ja muu
suoranaisesti kilpailuaikatauluun liittymätön toiminta voidaan sopia erikseen.

● Joukkueenjohtajan päätehtävä ei ole toimia yksittäisten urheilijoiden valmentajana
kilpailutilanteessa, vaan hän on vastuussa koko joukkueen toiminnasta. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kaikkien urheilijoiden kilpailua tulee seurata tasapuolisesti. Ketään ei voi
jättää miekkailemaan/ottelemaan kisaa yksin johonkin toiseen halliin.

● Joukkueenjohtajan tulee jakaa aikaansa tasapuolisesti kaikille joukkueen jäsenille.

● Joukkueenjohtajan kannattaa selvittää jo etukäteen urheilijoiden (ja tarvittaessa valmentajien)
kanssa, minkälaista ohjausta/kannustusta/valmentamista nämä tarvitsevat kilpailun aikana. Eri
urheilijoilla on kovin erilainen suhtautuminen ulkopuolisiin avustajiin, eikä ole
tarkoituksenmukaista häiritä urheilijan tekemisiä.

● Urheilijat ovat itse vastuussa mahdollisesta harjoittelustaan tai valmistautumisestaan otteluihin.
Joukkueenjohtaja voi ohjeistaa välipäivien harjoituksilla ja muulla vastaavalla. Urheilijoiden ja
heidän henkilökohtaisten valmentajien asia on kuitenkin päättää, missä määrin näihin osallistuu.

● Joukkuejohtaja toimii joukkuekilpailuissa joukkueen johtajana (kapteeni). Joukkuejohtaja
kuuntelee joukkuejäseniä, mutta tekee itsenäisesti joukkueotteluja (mm. kokoonpano, järjestys,
vaihdot) koskevat päätökset.

● Vaikka joukkueenjohtaja ei ole mikään matkanjohtaja, hänellä tulee kuitenkin olla tiedossa
kaikkien joukkueen jäsenten yhteystiedot kilpailumatkan aikana (puhelin, majoitus ja
matkustusajat).

● Joukkueenjohtaja tekee kilpailun kulusta kirjallisen raportin liiton huippu-urheilutyöryhmälle

● Kaikkien Suomea ja liittoa edustavien tulee noudattaa liiton ja FIE:n/UIPM:n sääntöjä ja
kilpailumääräyksiä.
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