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SM5L:N NIMEÄMÄN ARVOKILPAILUN JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 
 

• Joukkueenjohtajan arvokisoihin nimeää liiton hallitus, pääsääntöisesti tehtävään nimetään joku liiton 
päävalmentajista. 
 

• Mikäli liiton päävalmentaja nimetään joukkuejohtajaksi on hän automaattisesti myös joukkueen 
kapteeni joukkuekilpailuissa. 
 

• 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-ottelukilpailussa teknisen kokouksen 
tiedon välittäminen ottelijoille. 
 

• Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä kilpailuorganisaation ja urheilijoiden välillä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa tiedon hankkimista 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 valmistautumisesta otteluihin. 
Joukkueenjohtaja voi avustaa ja ohjeistaa lämmittelyoppitunteja, välipäivien harjoituksilla ja muulla 
vastaavalla. Urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisen valmentajien asia on kuitenkin päättää, missä 
määrin näihin osallistuu. 
 

• 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 (miekkailu 
tai 5-ottelu). 
 

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