Kansainväliset WGA:n hyväksymät (päivitys 19.8.2010)
KULLANHUUHDONNAN MM-KISOJEN SÄÄNNÖT JA OHJEET
Kullanhuuhdonnan Maailmanmestaruuskilpailuissa noudatetaan Maailman
kullanhuuhdontaliiton (WGA) hyväksymiä sääntöjä.
1. KILPAILUORGANISAATIO
A. Järjestäjä
Viralliset kansalliset, Euroopan- tai maailmanmestaruuskilpailut järjestetään World
Goldpanning Associationin (WGA) sääntöjen mukaisesti ja järjestäjänä toimii:
a) Kansallinen yhdistys, joka on WGA:n jäsen
b) WGA:n tunnustama järjestö/järjestelyelin asianomaisessa maassa.
B. Kilpailuista tiedottaminen
1) Järjestäjä vastaa kilpailun virallisesta ilmoittamisesta.
2) Maailmanmestaruuskisoista ilmoitetaan WGA:n vuosikokouksessa jäsenmaiden
äänestyksen jälkeen, jonka jälkeen vastuu tiedottamisesta siirtyy järjestäjälle.
3) Ilmoitus kaikista kansallisista kilpailuista (jotka järjestetään näiden sääntöjen
mukaisesti) tulee lähettää WGA:n viralliseen uutislehteen vähintään kaksitoista
kuukautta ennen kilpailua. Ilmoituksessa tulee olla kilpailupäivät, paikka, aika ja
ilmoittautumisohjeet.
C. Sarjat
1) Mestaruuskilpailuissa tulee olla seuraavat viralliset sarjat. Virallisten sarjojen
kolmelle parhaalle tulee jakaa mitalit.
a) Miehet
b) Naiset
c) Nuoret (alle 16 vuotta sarjan alkaessa, tytöt ja pojat)
d) Veteraanit (60 vuotta ja vanhemmat sarjan alkaessa, miehet ja naiset)
e) Perinnevaskoolisarja
f) Kahden hengen joukkue
g) Kolmen hengen joukkue
h) Viiden hengen joukkue
i) Kansallinen joukkuekilpailu

2) Järjestäjien oman harkinnan mukaan voidaan järjestää myös epävirallisia tapahtumia
(sarjoja). Näiden sarjojen tulee olla toissijaisia virallisiin sarjoihin verrattuina.
Yleisesti sarjojen tulee noudattaa WGA:n sääntöjä, mutta järjestäjät voivat soveltaa
niitä tarpeen mukaan. Mahdolliset sovellutukset tulee laittaa yleisesti nähtäville.
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2. KILPAILUALUE
A. Kilpailupaikka
1) Kilpailualue tulee olla keinotekoinen alue maan tasalla olevine istumapaikkoineen
kilpailijoille ja katsojille. Järjestäjä ei saa käyttää jokea tai järveä kilpailualtaiden
paikkana.
2) Varsinaiset kilpailupaikan rajat tulee olla selvästi merkitty ja vain kilpailijoilla ja
toimihenkilöillä on oikeus kulkea kilpailupaikalla kilpailun aikana.
3) Maailmanmestaruus- /Euroopan-mestaruuskilpailuissa tulee kilpailualtaita olla 30 ja
kansallisissa kilpailuissa vähintään 10.
4) Maailmanmestaruus- /Euroopan-mestaruuskilpailuissa tulee olla vähintään 4
harjoitusallasta ja kansallisissa kilpailuissa vähintään 1. Kilpailuhiekkaa tulee olla
käytettävissä harjoitteluun. Järjestäjien tulee varmistaa, että nämä altaat ovat
ainoastaan kilpailijoiden käytössä, ja niitä huolletaan ja niiden tulee olla
käytettävissä varhaisesta aamusta iltamyöhään.
B. Kilpailualtaat
1) Jokaisen kilpailualtaan tulee täyttää seuraavat mittavaatimukset:
a) Leveys 90-120 cm.
b) Pituus 140-170 cm.
c) Veden syvyys altaassa 20-30 cm.
2) Jokaisessa kilpailualtaassa tulee olla paikka kilpailijan vaskoolille ja ämpärille (myös
teline batea-vaskoolille) sekä turvallinen paikka kilpailuputkelle.
3) Kilpailualtaiden tulee olla kiinteästi numeroituja.
4) Veden liike kilpailualtaissa ei saa haitata kilpailijoita muissa altaissa.

C. Video
Kaikkien sarjojen jokainen erä tulee nauhoittaa videolle. Kuvassa tulee selvästi näkyä
jokainen kilpailija. Tämä nauhoitus tulee olla saatavilla Jurylle protestin tapahtuessa.
D. Ajanottokello
Ajanottokellon tulee sijaita siten, että kilpailijat, yleisö ja videokamera sen näkevät.
Tämä ajanottokello ei ole virallinen, vaan ajanottajien kellot näyttävät virallista aikaa.
E. Kilpailukulta
Kilpailukultaa tulee olla selkeästi esillä koko kilpailujen ajan, jotta kilpailijat voivat
todeta hippujen koon ja muodon.
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F. Ilmoitustaulu
1) Ilmoitustaulu kilpailujärjestystä ja tuloksia varten tulee sijoittaa näkyvälle paikalle
lähelle kilpailupaikkaa. Tämän viereen tulee sijoittaa erillinen ilmoitustaulu yleisiä
tiedotuksia varten.
2) Jokaisen päivän kilpailuerien aikataulu aloitusaikoineen tulee julkaista vähintään 2
tuntia ennen ensimmäisen erän alkua. Julkaistua erää ei saa aikaistaa.
3) Erän tulokset täytyy julkaista yhden (1) tunnin sisällä erän päättymisestä.
3. KILPAILUVÄLINEET
A. Vaskooli
1) Jokainen kilpailija saa käyttää omaa vaskooliaan, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
a) Vaskoolin halkaisija saa olla enintään 50 cm.
b) Vaskoolin korkeus saa olla enintään 15 cm
c) Vaskoolissa olevien ulokkeiden ja urien syvyys saa olla korkeintaan 15 mm
vaskoolin perusmuodosta.
2) Vaskoolin tulee olla perinteisesti muotoiltu. Vaskoolin, joka täyttää kohtien a, b ja c
vaatimukset, mutta ei ole perinteisesti muotoiltu, tulee WGA:n-kisakomitean
hyväksyä. Komitean kokoontuminen tapahtuu ennen mestaruuskilpailun alkua.
Kiireellisissä tapauksissa päätöksen tekee ylituomari.
3) Kilpailijalla ei saa olla mitään muita kilpailuvälineitä kuin vaskooli.
4) WGA:n hyväksymät perinnevaskoolit ovat ”Batea” ja ”Estwing”, halkaisijaltaan
vähintään 14 tuumaa.
5) Perinnevaskoolisarjassa tulee käyttää WGA:n hyväksymiä, järjestäjän vaskooleja ja
kaikkien tulee kilpailla samanlaisella vaskoolilla.
B. Hiekka
1) Hiekka-annoksen tulee olla samanlainen jokaisessa erässä.
2) Miesten-, naisten – ja veteraanien sarjoissa sekä kansallisessa joukkuekilpailussa tulee
olla 15 – 20 kg hiekkaa.
3) Nuorten sarjan kilpailijoilla tulee olla 10 - 12,5 kg hiekkaa.
4) Hiekka-annoksessa ei saa olla luonnonkultaa, vaan ainoastaan järjestäjän siihen
lisäämät kultahiput.
5) Kilpailuannoksen suositeltava sekoitussuhde on 5 osaa hiekkaa ja 2 osaa soraa. (Soran
raekoko ei saa ylittää 25 mm).
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C. Kilpailuputki

1) Kilpailuputki saa olla valmistettu joko lasista tai muovista.
2) Kilpailuputken tulee olla vähintään 5 x 1 cm:n ja enintään 9 x 1,5 cm:n kokoinen.
3) Kilpailuputkessa tulee olla sisään painettava korkki.

D. Kulta
1) Kulta tulee olla vähintään 18 karaattista.
2) Kilpailuhippujen läpimitan tulee olla vähintään 1,0 mm.
3) Samassa erässä kilpailevilla on oltava sama määrä hippuja. Hippujen määrä eri erissä
ja sarjoissa voi vaihdella. Hippujen määrän tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:
a) Kaikissa yksilöerissä 5 - 12 hippua.
b) Kaikkien yksilösarjojen finaaleissa 7 - 12 hippua.
c) Kaikissa joukkuekilpailuissa 10 - 20 hippua.
4) Hippujen lukumäärä ei saa tulla tietoon ennen erän loppumista.
5) Hiput sekoitetaan tukevaan astiaan kuten muoviämpäriin (joka on täytetty oikealla
määrällä hiekkaa) virallisen valvonnan alaisena. Kilpailijat eivät saa nähdä hippujen
piilottamista.
E. Puhdas vesi
Kilpailijoille tulee varata astiaan puhdasta vettä kilpailuputken täyttämistä varten.
F. Kilpailijan tunnistus
Järjestäjän tulee antaa jokaisessa erässä kilpailijoille numerolaput. Nämä numerolaput
tulee näkyä sekä edestä että takaa ja vastata kilpailijoiden kilpailualtaiden numeroita.
4. KILPAILUN SÄÄNNÖT
Huom! Nämä säännöt ovat ainoastaan virallisiin sarjoihin. Epävirallisissa sarjoissa tulisi
seurata näitä sääntöjä, mutta järjestäjät voivat käyttää myös omaa harkintaa.
A. Erien määrä
1) Sarjoissa, joissa on enemmän kilpailijoita kuin kilpailualtaita, järjestetään useampi
kuin yksi erä.
2) Vähintään joka toisen kilpailijan tulee selvitä erässään jatkoon.
3) Saman sarjan eri erissä on oltava yhtä monta kilpailijaa kussakin +/-1. Poisjäänyt
kilpailija lasketaan paikalla olevaksi.
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4) Erän kaikkien kilpailijoiden tulee kilpailla samaan aikaan samassa paikassa.
B. Arvonta
1) Jokaisen sarjan arvonnan tulee olla täysin sattumanvarainen, jossa kaikki sarjan
kilpailijat ovat mukana.
2) Sarjan kaikkien erien kilpailijajärjestys tulee laittaa yhtä aikaa esille arvonnan
jälkeen.
C. Ennen kilpailun alkua
1) Kuulutus: Kilpailijoiden tulee kuunnella ilmoitusta erän alkamisesta. Mikäli kilpailija
ei saavu kilpailupaikalle kahden minuutin kuluessa siitä, kun virallinen ilmoitus erän
alkamisesta on annettu, voidaan hänet hylätä.
2) Kilpailijat tunnistaminen: Jokaisella kilpailijalla tulee olla numerolappu yllään, joka
hänelle annetaan ennen erän alkua.
3) Hiekka-annoksen valinta: Ko. erää varten varatuista hiekka-annoksista jokainen
kilpailija valitsee omansa.
4) Kilpailuputki: Kullekin kilpailijalle annetaan kilpailuputki. Kilpailijan tulee täyttää
putki puhtaalla vedellä tarkoitukseen varatusta astiasta.
5) Valmistautuminen: Kilpailija asettuu kilpailualtaallensa. Vaskoolin tulee olla puhdas
ja tyhjä.
D. Aloitus
1) Ilmoituksella ”paikoillanne (take your place)” kilpailijoiden tulee asettua
kilpailualtaaseensa. Mikäli kilpailija ei ole valmis, tulee hänen nostaa kätensä ilmaan
ja näin kiinnittää toimihenkilöiden huomio.
2) Kun kaikki kilpailijat ovat kilpailualtaissaan, ilmoitetaan ”valmiina (get ready)”.
Tällöin kaikkien kilpailijoiden tulisi olla valmiita aloittamaan. Hän ei saa koskea
hiekka-annokseensa tai vaskooliinsa. Jos kilpailija ei ole valmis, tulee hänen nostaa
kätensä ilmaan ja näin kiinnittää toimihenkilöiden huomio.
3) Aloittamismerkin jälkeen kilpailija saa koskea välineisiinsä ja aloittaa huuhdonnan.
Kilpailija voi istua tai seisoa.
4) Virheellinen aloitus: Mikäli virheellisessä aloituksessa kukaan kilpailijoista ei ole
ehtinyt kaataa hiekkaa vaskooliinsa voi ylituomari pysäyttää kilpailun ja aloittaa sen
uudelleen. (Virheellisen aloituksen tehneelle kilpailijalle annetaan varoitus. Mikäli
kilpailija saa toisen varoituksen kilpailun aikana hänelle annetaan 2 minuutin sakko).
Jos kilpailijat kuitenkin ovat jo ehtineet aloittaa hiekan kaatamisen vaskooleihinsa, ei
kilpailua keskeytetä, vaan virheellisen aloituksen tehneen kilpailijan loppuaikaan
lisätään kaksi (2) sakkominuuttia.
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E. Kilpailun kulku
1) Kilpailija huuhtoo vaskoolinsa ja altaassa olevan veden avulla hiekka-annokseen
piilotetut hiput mahdollisimman nopeasti esiin.
2) Kilpailija voi laittaa hippuja putkeen milloin tahansa.
3) Huuhdottua tai ohikaadettua hiekkaa ei saa ottaa takaisin vaskooliin. Mikäli näin
tapahtuu, kilpailija hylätään välittömästi.
4) Kun kilpailija on lopettanut huuhtomisen, hänen tulee:
a) Asettaa korkki kilpailuputkeen huolellisesti.
b) Antaa lopettamismerkki kohottamalla vaskooli pään päälle. Lopetusmerkin
jälkeen kilpailija ei saa enää ottaa korkkia putkesta.
c) Poistua välittömästi altaasta häiritsemättä muita kilpailijoita. Mikäli kilpailija
häiritsee muita kilpailijoita, hänet voidaan hylätä.
d) Kilpailijan tulee asettaa kilpailuputki vaskooliinsa ja mennä hipunlaskentaan.
5) Kunkin erän sallittu huuhdonta-aika on 15 minuuttia.

F. Putken sulkeminen
1) Jos kilpailija antaa lopetusmerkin, eikä korkki ole putkessa, hänelle annetaan kahden
minuutin sakkorangaistus.
2) Jos kilpailija on laskenut putken vaskoolilleen ja korkki aukeaa, kilpailijalle annetaan
kahden minuutin sakkorangaistus. Kilpailija ei saa sulkea korkkia tai koskea putkeen,
vaan hänen pitää kiinnittää toimitsijoiden huomio avun saamiseksi. Toimitsija sulkee
korkin. Jos korkin irtoamisen myötä putkesta on valunut pois hippuja, ei niitä
huomioida tuloksia laskettaessa, vain putkessa olevat hiput lasketaan!
3) Jos kilpailijan nähdään irrottavan korkki putkesta lopettamismerkin jälkeen, hänet
hylätään välittömästi.

G. Joukkuekilpailun säännöt
1) Jokainen joukkue saa käyttöönsä yhden kilpailualtaan. Joukkueen jäsenet, jotka eivät
ole huuhdontavuorossa, voivat olla kilpailualueella, mutta eivät saa häiritä muita
joukkueita. Ainoastaan suullisia neuvoja voi antaa oman joukkueen jäsenille.
2) Jokaisella joukkueen jäsenellä on oma hiekka-annos, joka heidän täytyy itse huuhtoa
kokonaisuudessaan. He eivät saa antaa hiekkaa, ämpäriä tai kultaa muille joukkueen
jäsenille (poikkeuksen hiput, jotka ovat jo kilpailuputkessa).
3) Jokaisen joukkueen jäsenen tulee itse laittaa kilpailuputkeen hiekka-annoksessaan
mahdollisesti olevat hiput. Mikäli joukkueen jäsenet käyttävät samaa vaskoolia, tulee
se huuhtoa puhtaaksi kilpailualtaassa ennen seuraavan joukkueen jäsenen suoritusta.
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4) Joukkueen muut jäsenet eivät saa olla kilpailualtaassa tai koskea huuhdontavuorossa
olevan joukkueen jäsenen välineisiin ja hiekka-annokseen.
5) Joukkueen ensimmäisenä huuhtovien jäsenten ei tarvitse asettaa korkkia
kilpailuputkeen. Joukkueen viimeisen jäsenen tulee noudattaa putken
sulkemissääntöjä. Mahdolliset sakkominuutit lisätään joukkueen kokonaisaikaan.
6) Viimeisen joukkueen jäsenen (kilpailijan, jolla on numerolappu) tulee noudattaa
normaaleja yksilökilpailun (kohta E 3)) sääntöjä. Ainoastaan numerolappua kantava
joukkueen jäsen saa mennä hippujenlaskentapaikalle, muiden joukkueen jäsenten
täytyy poistua kilpailualueelta välittömästi häiritsemättä muita kilpailijoita
7) Joukkuekilpailuun käytettävissä oleva aika on kahden ja kolmen hengen joukkueella
20 minuuttia ja viiden hengen joukkueella 30 minuuttia.
G. Kansallinen joukkuekilpailu
1) Joukkueen jäsenet saavat olla vain ko. maasta, muun maalaisia ei hyväksytä.
2) Joukkueessa tulee olla viisi jäsentä, ilman sukupuolirajoitusta.

I. Kilpailutuloksen toteaminen
1) Kilpailualtaasta lähtiessään kilpailijan tulee asettaa kilpailuputkensa vaskooliin ja
kuljettaa putkea siinä tuomarialueelle asti. Kun kilpailijat ovat
hippujenlaskentajonossa tuomarialueella, he saavat laskea kilpailuputkessa olevat
hiput. Laskenta suoritetaan siten, että toisella kädellä pidellään vaskoolia ja toisella
kädellä nostetaan kilpailuputki vaskoolin yläpuolelle hippujen laskemisen ajaksi.
Hippujen laskemisen jälkeen kilpailuputki tulee asettaa takaisin vaskooliin.
Hipunlaskijalle ojennetaan vaskooli, jossa kilpailuputki on.
2) Hipunlaskijan tulee kyetä laskemaan putkessa olevat hiput, joten putken veden tulee
olla puhdasta ja putkessa oleva muu aines ei saa peittää kultahippuja näkymästä.
3) Kilpailijan tulee ilmoittaa kilpailuputkessa olevien hippujen määrä hipunlaskijalle.
Hipunlaskija tarkistaa kilpailuputkessa olevien hippujen määrän. Mikäli kilpailija ja
hipunlaskija ovat samaa mieltä, kirjataan tämä hippujen määrä tulokseksi ja kilpailija
vahvistaa sen allekirjoituksellaan. Allekirjoitus tarkoittaa sitä, että hän hyväksyy
laskennan tuloksen. Allekirjoitettu tulos on lopullinen.
4) Jos hipunlaskija ei ole samaa mieltä kilpailijan kanssa hippujen määrästä, hän
ilmoittaa asiasta kilpailijalle ja antaa hänelle mahdollisuuden laskea kilpailuputkessa
olevat hiput uudelleen. Mikäli kilpailija ja hipunlaskija ovat uudelleen laskemisen
jälkeen samaa mieltä, kirjataan tämä hippujen määrä tulokseksi ja kilpailija vahvistaa
sen allekirjoituksellaan. Allekirjoitus tarkoittaa sitä, että hän hyväksyy laskennan
tuloksen. Allekirjoitettu tulos on lopullinen.
5) Jos kilpailija ja hipunlaskija eivät pääse yksimielisyyteen hippujen määrästä tai
hippuja ei pystytä laskemaan likaisen veden tai liian hiekan takia, kutsutaan paikalle
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ylituomari ja/tai kilpailukomitean jäsen. Heidän toimestaan kilpailuputki avataan ja
hiput lasketaan. Kilpailija voi myös pyytää toista henkilöä olemaan paikalla hänen
puolestaan. Ylituomari ja/tai kilpailukomitean jäsen on velvollinen ilmoittamaan
hipunlaskijalle, kuinka monta hippua kirjataan tulokseksi. Tämä päätös on lopullinen.
6) Kun hippujen määrästä on päästy yksimielisyyteen tai ylituomari on tehnyt päätöksen,
tulee kilpailijan vahvistaa tulos allekirjoituksellaan. Ellei näin tapahdu, seurauksena
voi olla kilpailijan suorituksen hylkääminen.
7) Tuloksen vahvistamisen jälkeen kilpailuputki ja siinä olevat hiput luovutetaan
kilpailijalle.
8) Mikäli hippuja ei pystytä laskemaan likaisen veden tai liian hiekan takia kilpailija saa
varoituksen ja jos sama toistuu missä tahansa erässä samojen kilpailujen aikana
kilpailija saa kahden (2) minuutin aikasakon joka kerran.
9) Jokaisesta hukatusta hipusta lisätään kolme (3) sakkominuuttia kilpailijan
loppuaikaan.
10)Jos kilpailija tai joukkue löytää enemmän hippuja kuin hiekka-annokseen on
piilotettu, julistaa ylituomari erän mitättömäksi ja se uusitaan niin pian kuin
mahdollista. Erän tulosten julkaisemisen sijaan, järjestäjä ilmoittaa ilmoitustaululla,
että erä on mitätöity sekä uusintaerän ajankohdan. Mitätöidyn erän tuloksia ei
julkisteta. Liikaa hippuja löytäneiden kilpailijoiden nimet kirjataan ylös, ja jos sama
nimi esiintyy kolme (3) kertaa kolmen (3) vuoden aikana, kilpailija suljetaan kolmen
(3) vuoden ajaksi pois kaikista kilpailuista, jotka järjestetään WGA:n säännöillä.
Kirjatut kilpailijoiden nimet annetaan tiedoksi seuraavalle WGA:n vuosikokoukselle.

11) Jos kilpailija saadaan kiinni vilpistä tai häntä epäillään siitä, kutsutaan välittömästi
paikalle ylituomari, joka asettaa kilpailijan kilpailukieltoon kuulemiseen saakka.
Kuuleminen tulee tapahtua välittömästi, jotta syyttömäksi todettu kilpailija voi
jatkaa kilpailua. Ylituomari kutsuu juryn välittömästi koolle erikoiskuulemista varten,
WGA:n varapresidentin johdolla (jos varapresidentti ei ole paikalla, toimii
puheenjohtajana WGA:n presidentti). Jury kuulee kaikki todisteet. Jos syytteet
todetaan oikeiksi, kilpailija suljetaan pois välittömästi kaikista WGA:n tai sen
jäsenjärjestön järjestämistä kansallisista kilpailuista viideksi (5) vuodeksi.
5. TOIMIHENKILÖT JA MENETTELYTAVAT

A. Kilpailutapahtuman valvonta
Kilpailukomitean jäsenillä on vapaa ja esteetön pääsy kaikille järjestelyalueille
voidakseen taata WGA:n sääntöjen täydellisen noudattamisen ja voidakseen merkitä
muistiin hyväksi havaittuja käytäntöjä muiden järjestäjien hyödyksi. He informoivat
ylituomaria tapauksista, joissa WGA:n sääntöjä rikotaan, sekä tarjoavat apua ja
neuvoja pyydettäessä järjestäjille tai kilpailijoille. Järjestäjät luovuttavat jokaisen
kilpailukomitean jäsenelle kulkuluvan, joka oikeuttaa pääsyn kaikkialle
kilpailualueella.
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B. Protesti
1) Protesteja on kahdenlaisia:
a) Protesti hylkäämistä vastaan
b) Protesti julkistettua kilpailutulosta vastaan
2) Kilpailija voi tehdä hylkäyksestä tai julkaistusta kilpailutuloksesta kirjallisen protestin
puolen tunnin (30 min) kuluessa hylkäyksestä tai kilpailutuloksen julkistamisesta.
Kilpailijan tulee tehdä protesti toimittamalla järjestäjälle 20 € (tai vastaavan summan
paikallista valuuttaa) sekä protestikirjeen, jossa hän kertoo oman näkemyksensä
asiasta. Mikäli protesti hyväksytään, rahat palautetaan protestin tekijälle, jos taas
protesti hylätään rahat menevät WGA:n rahastoon.
3) Kun järjestäjä on vastaanottanut maksun ja protestikirjeen se kutsuu Juryn koolle
keskustelemaan protestista
4) Kaikki protestit tulee tehdä englanniksi.
5) Juryn päätöksestä ei voi valittaa.
6) Juryn täytyy ilmoittaa protestin tulos viipymättä protestin tehneelle kilpailijalle.
7) Tätä protestikäytäntöä ei sovelleta kilpailijan putkessa olevien hippujen laskentaan
(ks. kohta I. Kilpailutuloksen toteaminen)
C. Jury
1. Maailmanmestaruus- tai Euroopan-mestaruuskisojen järjestäjät nimittävät juryn ja
sen tulee koostua seuraavista jäsenistä, jotka tuntevat WGA:n säännöt:
a) 2 miesten sarjan kilpailijaa, jotka tulevat eri maista
b) 2 naisten sarjan kilpailijaa, jotka tulevat eri maista
c) 2 kilpailukomitean jäsentä
2. Juryn tehtävänä on toimia tuomarina kaikissa protestitapauksissa. Vaadittava juryn
jäsenien määrä on neljä, yksi miesten sarjan kilpailija ja yksi naisten sarjan kilpailija
sekä kaksi kilpailukomitean jäsentä. Nämä jäsenet eivät saa olla samasta maasta kuin
protestin tehnyt kilpailija. Tämä mahdollistaa sellaistenkin maiden protestit, joista on
edustajia juryssa. Juryn puheenjohtajana toimii kilpailukomitean jäsen. Siinä
tapauksessa ettei jury pysty tekemään päätöstä kutsutaan WGA:n varapresidentti
(tai hänen poissa ollessaan WGA:n presidentti) juryn johtoon. Kaikki juryn päätökset
ovat lopullisia kyseisessä kilpailussa ja ne tulee raportoida kilpailukomitean
johtajalle.

D. Tuomaristo
1) Järjestäjä nimeää tuomariston. Heidän tehtävänään on varmistaa, että sääntöjä
noudatetaan ja reilu kilpailuhenki säilyy koko kilpailun ajan. He voivat ilmoittaa
ylituomarille sääntöjä rikkovasta kilpailijasta.
9

a) Ylituomari: Hänen päätöksensä on lopullinen kaikissa tapauksissa, paitsi jos jury
muuttaa sitä protestitapauksissa. Hänellä on oikeus rangaista kilpailijaa, joka
rikkoo sääntöjä.
b) Ajanottaja(t): He ovat virallisesti vastuussa kilpailun ajanotosta.
c) Allasvalvoja(t): He ovat virallisesti vastuussa siitä, että kilpailualtailla kaikki
sujuu kitkattomasti.
d) Hipunlaskija(t): He ovat virallisesti vastuussa hippujen laskemisesta jokaisen
erän jälkeen.
e) Hiekka-annosten valmistaja(t): He ovat virallisesti vastuussa kilpailussa
käytettävien hiekka-annosten valmistamisesta ja hippujen piilottamisesta.
f) Numerolappujen jakaja(t): He ovat virallisesti vastuussa numerolappujen
jakamisesta kilpailijoille.
g) Putkien luovuttaja(t): He ovat virallisesti vastuussa tyhjien putkien jakamisesta
ennen erän alkua.
h) ATK-Tuloslaskija(t): He ovat virallisesti vastuussa ATK-tulostuksesta ja
kilpailijajärjestyksen sekä kilpailutulosten julkaisemisesta.
2) Tuomariston, juryn ja heidän varajäsenien nimet tulee julkaista ennen kilpailun
alkua.
3) Seuraavat henkilöt tuomaristosta eivät saa osallistua kilpailuun; ylituomari,
hipunlaskennan vastaava ja hiekka-annosten valmistelusta vastaava.
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