TEKNISK DELEGERT (TD)
1.

OPPNEVNELSE
TD oppnevnes av TD komiteen.
Den som utnevner TD må forvisse seg om at vedkommende har de nødvendige
kvalifikasjoner som kreves, og at TD har gjennomgått den foreskrevne opplæring.
For å oppretteholde lisensen må TD delta på samlinger/kurs og fungere aktivt som TD.
Det skal være TD ved alle terminfestede løp.
Det bør være en TD for hver gren ved løp med flere grener/stilarter (slede, mellom, sprint,
nordisk, snøre).
Ved løp inntil 250 km skal det være minst en TD og ved løp over 250 km skal det være
minst to TD’er.
Ved NM skal det være minst to TD’er.
Ved løp med mer enn en TD skal det oppnevnes en hoved TD.
TD kan ikke være deltager i samme løp.

2.

ANSVAR OG PLIKTER

2.1. PLIKTER FØR LØPET
2.1.1. Umiddelbart etter utnevnelsen skal TD kontakte arrangøren og holde seg orientert om
forberedelsene. TD skal gi råd og veiledning, og om nødvendig gi direktiver til arrangør.
TD skal følge opp:
- kontrollere løypetraseene, også på barmark om nødvendig, og spesielt kontrollere at
løypene tilfredsstiller gjeldende retningslinjer, (profil, lengde, bredde, osv.), og at den
er tilfredsstillende preparert og merket.
- at det er et tilstrekkelig antall kvalifiserte funksjonærer for å gjennomføre løpet.
- at start/målområdet, parkeringsplasser/oppstillingsområdet, og øvrige fasiliteter er egnet
for arrangementet.
- at arrangøren har det nødvendige tekniske utstyr og hjelpemidler som trengs, og at dette
er i god stand.
- godkjenne innbydelsen til løpet.
2.1.2 TD skal forvisse seg om at sikkerheten er ivaretatt.
2.2. PLIKTER UNDER LØPET
2.2.3. TD skal være tilstede i god tid før løpet starter og forvisse seg om at arrangøren er istand til
å avvikle løpet etter gjeldende regelverk.
2.2.3. TD er ansvarlig for å utnevne en jury bestående av 4 medlemmer.
2.2.3. TD skal være tilstede på alle lagleder/kjører møter og juryens møter.
2.2.4. TD skal normalt oppholde seg i start/målområdet, eller der TD`s nærvær anses nødvendig
for raskt å kunne påvirke at riktige bestemmelser treffes i tide. TD's plass skal til enhver tid
være kjent for løpets funksjonærer og jurymedlemmer.
2.3
PLIKTER ETTER LØPET
2.3.1. TD skal innen 3 dager etter løpet sende elektronisk rapport på fastsatt skjema til løpsleder,
NHF og øvrige TD'er. Rapporten skal inneholde opplysninger om alle ekstraordinære
avgjørelser som er truffet under løpet og bemerkninger om arrangementet.

Referat og avgjørelse fra jurymøte skal skrives inn i TD rapporten. Protester skrives også inn
i rapporten og oppbevares i original av TD. Originalene sendes TD kommiteen.
2.3.2. Ved hovedløp skal attesterte resultatlister (underskrevet av TD og løpsarrangør) sendes til
NHF’s kontor av TD. Ved alle løp sender arrangøren inn resultatlister elektronisk snarest
mulig etter løpet og senest innen 3 dager.

3.

MYNDIGHET/RETTIGHETER

3.1.

TD er NHF's representant under løpet. TD er juryens leder.

3.2.

TD kan gi direktiver til arrangøren.

3.3.

Arrangøren skal betale for alle legitimerte reise- og oppholdsutgifter for TD i klubb og
kretsløp. Ved NM og NC løp vil TD-en få dekket et på forhånd avtalt beløp for reise og
opphold av NHF.

3.4.

TD skal samarbeide med lagledere og trenere.

JURYEN
1.

OPPNEVNELSE/SAMMENSETNING

1.1.

Juryen oppnevnes av TD og skal sammensettes av følgende medlemmer:
* TD som er leder av juryen
* Løpsleder
* Løypesjef
I tillegg skal TD oppnevne et fjerde medlem og varamedlem som velges blant frammøtte
lagledere/oppmenn/trenere og godkjennes av juryen. Juryens medlemmer kan ikke være
deltagere i løpet.

2.

JURYENS MØTER

2.1.

Juryen konstituerer seg i god tid før løpet og senest en time før første start. Ethvert
jurymedlem kan innkalle til jurymøte.

3.

JURYENS OPPGAVER

3.1.

Juryen er løpets høyeste myndighet. Den skal:

3.2.

Påse at løpet avvikles etter gjeldende regler og bestemmelser.

3.3.

Avgjøre om løpet skal innstilles, utsettes eller avbrytes på grunn av vær- og føreforhold eller
andre årsaker. Dersom årsaken til vurderingen er av human karakter, bør stevnets
veterinær/lege konsulteres først.

3.4.

Avgjøre protester og foreta diskvalifikasjoner etter gjeldende reglement. Hvis en
juryavgjørelse vil gi negativt resultat for andre løpere enn de som er angitt i protesten, skal
disse løpere ha rett til å avgi forklaring til juryen før en beslutning tas.

3.5.

Avgjøre alle tvils- og tvistspørsmål som oppstår under løpet.

3.6.

Juryen treffer sin avgjørelse ved flertall av stemmene. Ved stemmelikhet er TD's votering
avgjørende.

