FAGPLAN
Jurylederseminar

Sist oppdatert i Forbundsstyret oktober 2017.

Fagplan: Jurylederseminar

1.

Kursbeskrivelse

Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper
funksjonærer i motorsport skal være lisensierte, jfr. NKR § 9.1.1, og NKR § 12.3
setter krav til utdannelse for å få slik lisens. I NKR § 10.1 settes det krav til at
juryleder i norgesmesterskap skal ha jurylederlisens, og i tillegg ha deltatt på
sist avholdte jurylederseminar. Dette seminaret dekker kravet for å inneha den
rollen. Seminaret er felles for alle grener.
Seminaret har hovedvekt på juryens rolle i en konkurranse. Det legges stor vekt
på å kunne tolke regelverk, og å kunne avgjøre saker i henhold til alminnelig
praksis og rettsforståelse.
Seminaret er av 12 timers varighet. Man må delta på hele seminaret for å få
godkjent gjennomføring.
Kompetansen blir tilgjengelig på personlig profil på www.minidrett.no i etterkant
av kursgjennomføring. Lisensene blir ført i NMFs stevneadministrasjonssystem
SAS.

2.

Målgruppe

Jurylederlisensierte som etter innstilling fra vedkommende gren er ønsket som
juryleder på grenens norgesmesterskap.
Gjennomført jurylederseminar vil samtidig være gyldig som oppdatering av
stevnelederlisensen, jurylederlisensen og eventuelt teknisk kontrollant lisens om
deltakeren innehar det. Kurs eller oppdateringer siste kalenderår i en
lisensperiode vil gi rett til lisens også i påfølgende treårsperiode. Det
understrekes at enhver lisensiert funksjonær må innhente og oppdatere seg på
gjeldende regler fortløpende.
Til målgruppen hører også personer som er valgt til å være medlemmer av
Appellutvalget og Sanksjonsutvalget. Sentralt tillitsvalgte som ønsker å øke sin
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kompetanse på avvikling av konkurranser vil også ha utbytte av seminaret. For
disse gruppene vil seminaret gjelde som oppdatering av eventuelle lisenser de
har fra før.

2.1

Forkunnskap

Det forutsettes at deltagerne ved selvstudie før kursstart har oppdatert seg på
følgende Vedkommende internasjonale reglementer
NMF reglementer
Nasjonalt konkurransereglement
Sanksjonsreglementet
Medisinsk reglement
Miljøreglementet
Forskrifter for barneidretten i NMF
Spesialreglement innen egen gren, herunder teknisk reglement og eventuelt
banereglement.

2.2

Krav til deltakerne under seminaret

For å kunne delta må man ha tilgang til nødvendige reglementer og annen
dokumentasjon. Det kan bli gjort øvelser i datasystemer, så egen bærbar PC
med programvare for tekstbehandling er derfor en fordel, men nettbrett kan
være et alternativ. Har man ikke dette, må man ha med alt av nødvendig
regelverk utskrevet på papir.

3.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt seminar være oppdatert på regelverket, ha utviklet
seg faglig på sitt virkeområde og kunne fatte avgjørelser basert på gjeldende
praksis. Det forventes av personer som allerede har jurylederlisens at man
mestrer de tema som et jurykurs legger opp til. Seminaret har derfor som mål at
man skal bli enda sterkere i sitt fag, og gjennom deltakelse sammen med
juryledere fra alle grener i NMF bidrar til en ensartet praksis. Deltakerne skal
også bevisstgjøres på sin rolle som veilere for personer som under en
konkurranse praktiserer for å få funksjonærlisenser.
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4.

Faglig innhold

Dette er et seminar, og har derfor ikke et klart definert pensum. Følgende
innhold er imidlertid sentralt:
•
•
•
•

Oppdatering av gjeldene regelverk, hva er gjort av endringer siden
forrige seminar
Gjennom foredrag eller andre former behandle aktuelle tema
Erfaringsutveksling
Gjennomgang av saker som har vært av interesse, og som kan påvirke
fremtidig behandling av lignende saker

Etikk og miljø er tema som skal berøres i løpet av seminaret.
Medlemmer av Appellutvalget og Sanksjonsutvalget kan i deler av seminaret bli
satt i egne grupper for å se nærmere på de rollene de skal bekle, men vil
uansett få godkjent full deltakelse på seminaret.

5.

Vurdering

Det er ikke krav til avsluttende prøve, men den enkelte deltaker kan evalueres
gjennom seminaret for å avdekke eventuell manglende kompetanse som kan
føre til behov for videre oppfølging for å få godkjent gjennomføring.

6.

Litteratur

De internasjonale forbunds regelverk
NIFs lov
NMFs etiske retningslinjer
Nasjonalt konkurransereglement
Sanksjonsreglementet
Medisinsk reglement
Miljøreglementet
Forskrift for barneaktivitet i NMF
Spesialreglement og teknisk reglement innen egen gren
Eventuelt banereglement innen egen gren
Markeds- og rettighetsbestemmelser
Krisehåndteringsplanen
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De enkelte greners arrangørmanualer og andre håndbøker
Sjekkliste for jury
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