PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISTEN
PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
1§
Nämä säännöt sisältävät yleisiä määräyksiä Pohjanmaan Partiolaisten partiotaitokilpailujen sekä erityisesti partiotaitojen piirinmestaruuskilpailujen järjestämisestä. Muiden kuin mestaruuskilpailuiden osalta sovelletaan näitä sekä muita erillisiä ja
Suomen Partiolaisten tekemiä ohjeita.

MÄÄRITELMÄ
2§
Partiotaitokilpailuilla ymmärretään kunkin ikäkauden partio-ohjelmaan perustuvia, maastossa tapahtuvia vartiokilpailuja,
joiden tulee tukea vartion yhteishengen kehitystä. Kilpailuissa on vallittava rehti partiohenki.
Vaeltaminen tapahtuu kevät- ja syyskilpailuissa jalan sekä talvikisoissa suksilla, ellei järjestäjä muuta määrää.

KILPAILUJEN LAATU
3§
Partiotaitokilpailut voivat olla:
Partiotaitojen SM-kilpailuja, joihin saavat osallistua SP:n piireihin kuuluvien lippukuntien vartiot SP:n partiotaitokilpailuiden sääntöjen 8 ja 9 §:ien määräysten mukaisesti.
Kansainvälisiä kilpailuja, joihin saavat osallistua SP:n piireihin kuuluvien lippukuntien vartioiden lisäksi ulkomaalaiset kilpailuvartiot.
Kansallisia kilpailuja, joihin saavat osallistua SP:n piireihin kuuluvien lippukuntien vartiot.
Piirien mestaruus- tai piirikunnallisia kilpailuja, joihin saavat osallistua PP:n lippukuntien vartiot sääntöjen 8 §:n määräysten mukaisesti.
Lippukunnan mestaruus- tai lippukuntakilpailuja, joihin saavat osallistua lippukunnan tai lippukuntaryhmän vartiot.

4§
PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailut
Vuosittain järjestetään neljät PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailut.
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Partiotaitojen piirinmestaruuskilpailut (talvi), joissa kilpaillaan vihreässä, oranssissa, punaisessa, sinisessä, harmaassa ja
ruskeassa sarjassa. Kilpailut järjestetään tammi-helmikuussa.
Partiotaitojen piirinmestaruuskilpailut (kevät), joissa kilpaillaan vihreässä ja oranssissa sarjassa. Kilpailut järjestetään huhti-/toukokuussa. Kilpailuja järjestetään kahdet samanaikaisesti.
Partiotaitojen piirinmestaruuskilpailut (syksy), joissa kilpaillaan punaisessa, sinisessä, harmaassa ja ruskeassa sarjassa.
Kilpailut järjestetään syyskuussa.
Kilpailuajankohdat vahvistaa vuosittain piirihallitus osana PP:n toimintasuunnitelmaa. PP:n piirihallitus voi muuttaa kilpailukautta tai kilpailuajankohtaa PP:n kilpailujaoston esityksestä.

5§
PP:n mestaruuden ratkaiseminen
PP: mestaruudet jaetaan oranssin ja vihreän sarjan osalta talvella ja keväällä. Yhtäaikaisesti järjestettävien kilpailuiden tulokset
yhdistetään alla olevalla laskukaavalla.

Selitteet:
Vartion kokonaispisteet: Pistemäärä mitä vartion on saanut omassa kilpailussaan, pois luettuna sellaisten tehtävien pisteet joista on jostain syystä annettu täydet pisteet kaikille vartioille. Syitä voi olla esim. järjestäjien epäonnistumisesta johtuva koko tehtävän hylkääminen. Tämän yksinkertaistamiseksi suositellaan antamaan kaikille nolla pistettä jos jokin tehtäväsuoritus joudutaan hylkäämään kaikilta vartioilta.
 Kisan maksimipisteet: Suurimmat mahdolliset pisteet mitä kilpailusta voi saada kyseessä olevassa sarjassa, pois
luettuna sellaisten tehtävien pisteet joista on jostain syystä annettu maksimi- tai nollapisteet kaikille vartioille. Syitä
voi olla esim. järjestelyjen epäonnistumisesta johtuva koko tehtävän hylkääminen.
 Mediaanipisteet: Tarkoittaa kyseessä olevan sarjan keskimmäistä kokonaispistemäärää, ottaen huomioon vain kilpailussa mukana olevat maaliin tulleet vartiot. Kun kilpailussa on vartioita parillinen määrä, lasketaan kahden keskimmäisen vartion kokonaispistemäärän keskiarvo. Jälleen pois luettuna sellaisten tehtävien pisteet joista on jostain
syystä annettu täydet pisteet kaikille vartioille. Jos jommassa kummassa kilpailussa toisessa sarjassa on mukana vain
yksi vartio, käytetään kyseisen sarjan ainoan vartion mediaanipisteinä saman kilpailun rinnakkaisen sarjan mediaanipisteitä.
 Sarjakohtainen maksimipistemäärä: Pistemäärä mitä säännöt määrittävät kyseessä olevalle sarjalle koko kilpailun
maksimipisteiksi. Tämä luku sinänsä voi olla mikä tahansa, kunhan vain käytetään samaa lukua kaikissa kisoissa. Jos
halutaan vertailla täysin eri sarjojen tuloksia keskenään, on tähän asetettava vain sama luku jotta tulokset olisi vertailukelpoisia.
 Vertailtava pistemäärä: Pistemäärä jonka avulla täysin eri kisojen tulokset voidaan yhdistää vertailukelpoisiksi ja
ratkaista piirin mestaruudet.


PP:n mestaruudet jaetaan sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan osalta talvella ja syksyllä.
Jokaiselle PP:n mestaruuden voittaneelle vartiolle jaetaan vuodeksi kiertopalkinto. Kiertopalkinnoista on oma ohjeensa, joka
löytyy järjestelyohjeista.
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JÄRJESTÄMISOIKEUS
6§
Partiotaitojen SM-kilpailuille järjestelyluvan myöntää SP:n kilpailuryhmä.
PP:n partiotaitokilpailuille järjestelyluvan myöntää piirihallitus PP:n kilpailujaoston esityksestä.
Kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuille järjestelyluvan myöntää järjestävä piiri.

SARJAJAKO
7§
Tytöt kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa. Pojat kilpailevat vihreässä, punaisessa ja harmaassa sarjassa. Yhteisvartiot kilpailevat poikien sarjoissa.
Kilpailuissa voidaan käyttää myös muita sarjoja. Sarjajako on tällöin määriteltävä kilpailukutsun yhteydessä.
Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin, eli ikä on suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi.
Kilpailuvartion jäsenten katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon heidät on SP:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä merkitty, ellei PP heille muuta lippukuntaa vahvista.
Vihreä ja oranssi sarja
Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on neljä tai viisi 12–15 -vuotiasta jäsentä. Viisihenkisen kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 70 vuotta ja nelihenkisen kilpailuvartion 56 vuotta.
Punainen ja sininen sarja
Kilpailuvartiossa on neljä 14–18 -vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta.
Vartio edustaa kilpailussa jonkun jäsenensä lippukuntaa.
Harmaa ja ruskea sarja
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, yläikärajaa ei ole. Vartio edustaa kilpailussa jonkun jäsenensä lippukuntaa.
Molempien sarjojen sisällä ratkotaan lisäksi vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat
kilpailuvuonna 18–22 -vuotiaita. Tämä tehdään poimimalla kyseiset vartiot erilleen (yhteisestä) tulosluettelosta. Tehtävien
pisteitä ei lasketa vaeltajavartioille erikseen.
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OSALLISTUMISOIKEUS
8§
Kunkin kilpailijan SP:n jäsenmaksun tulee olla voimassa.
PP:n partiotaitokilpailuissa kaikkien kilpailijoiden tulee kuulua johonkin PP:n jäsenlippukuntaan.
Kansainvälisissä kilpailuissa ulkomaalaisten vartioiden tulee kuulua maansa partiojärjestöön. Tarvittaessa järjestäjien on otettava heille vakuutus kilpailun ajaksi.
Jos järjestäjät haluavat kutsua muita kilpailuvartiota, tulee siihen saada lupa järjestelyluvan myöntäjältä. Kutsutut vartiot eivät
kilpaile mestaruuksista. Järjestelyluvan myöntäjä voi asettaa ehtoja muiden kilpailuvartioiden osallistumiselle.

9§
Osanotto-oikeus partiotaitokilpailuihin
PP:n kilpailut
Jokainen PP:n jäsenlippukunta saa ilmoittaa rajattoman määrän vartioita PP:n mestaruuskilpailuihin. Poikkeuksena ovat järjestävässä roolissa olevat lippukunnat. Kilpailun valvoja päättää ne lippukunnat tai lippukunnista koostuvat partioyksiköt,
jotka eivät saa kilpailla järjestäjäroolinsa vuoksi.
PP:n mestaruuskilpailuissa vartioilla on tuloksien mukaisesti oikeus käyttää saman vuoden vastaavien SM-kilpailuiden kiintiöpaikkoja. Edellisvuoden SM-kisoista ansaitut lisäpaikat ovat ensisijaisesti niiden vartioiden/lippukuntien käytettävissä,
jotka ne ovat edellisvuonna ansainneet. Jos ao. lippukunta jättää kiintiö- tai lisäpaikan käyttämättä, on se muiden piirin lippukuntien käytettävissä.

SM-kilpailut
SM-kilpailuiden osallistumisoikeus on määritelty tarkemmin voimassa olevissa SP:n partiotaitokilpailuiden säännöissä.

10 §
Osanotto-oikeuden peruuttaminen
Ennen kilpailun alkamista valvojan tai tuomarineuvoston on evättävä kilpailuvartion osanotto-oikeus tai määrättävä vartio
kilpailun ulkopuolelle, jos voidaan osoittaa, että kilpailuvartiolla on tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailusta. Vartiota on
pyrittävä kuulemaan ennen päätöksen tekemistä.
Päätöksestä on ilmoitettava mahdollisimman pian vartiolle.
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HYLKÄÄMISET
11 §
Kilpailusta hylkääminen
Vartion jäsenen loukkaantumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa kilpailua, joko kilpailussa tai sen ulkopuolella. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun keskeyttämistä.

Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa aiheuttaa vartion hylkäämisen kilpailusta:




 Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen (matkaohje) lupaa
Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö
on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)
Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa omavaltaisesti voi
aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden sulkemisen kilpailusta
Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentietokone) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)

Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen jäsenen todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun kuluessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on
tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailusta.
Ohjeet, joita rikottaessa tuomarineuvoston on harkittava vartion hylkäämistä kilpailusta:



Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty
 Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä.
Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi.
Jos suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja
maalissa.

12 §
Kilpailukielto
Törkeissä tapauksissa piirin kilpailujaosto/SP:n kilpailuryhmä (piirin/SP:n kilpailussa, vastaavasti) voi tuomarineuvoston
esityksestä asettaa kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa partioyksikön kilpailukieltoon enintään vuoden ajaksi.

13 §
Tehtäväsuorituksen hylkääminen
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hyl-

5
Pohjanmaan Partiolaiset ry
www.pohjanmaa.partio.fi

PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
käämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen
asiasta tekee tuomarineuvosto.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU
14 §
Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjien määräämällä tavalla. Ilmoittautuminen hyväksytään vasta, kun vartiokohtainen osallistumismaksu on maksettu. Osallistumismaksun tiedoissa on oltava vartion nimi ja edustettava lippukunta, kansallisissa kilpailuissa lisäksi piiri.
Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi osallistumismaksun suuruus ja maksumenettely. Osallistumismaksun suuruuden päättää
PP:n kevät- tai syyskokous.
Vartion nimen tulee olla lyhyt, ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Järjestäjällä on oikeus lyhentää selvästi liian pitkät
vartionimet, erottaa toisistaan samannimiset vartiot omalla merkinnällään sekä muuttaa epäselvät ja hyvien tapojen vastaiset
nimet.
Kilpailusta pois jääneen vartion osallistumismaksua ei palauteta.
Järjestäjä päättää mahdollisuudesta jälki-ilmoittautumiseen. Jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksu on enintään kaksinkertainen.
Osallistumismaksuun tulee sisältyä:
 Kilpailussa jaettava materiaali
Mahdolliset kuljetukset kilpailun aikana
 Lämmin suihku tai sauna
Kilpailua edeltävän yön majoitus sitä tarvitseville sekä talvikilpailujen päiväsarjoille lauantain ja sunnuntain välisen yön majoitus
 Vähintään yksi lämmin ateria (ei saa olla kilpailutehtävä)
 Mestaruusmitalit, kunniakirjat ja palkinnot




Järjestäjien tulee toimittaa kilpailun tilinpäätös PP:n kilpailujaostolle mahdollisimman pian sen valmistuttua.

15 §
Partiotaitojen SM-kilpailuihin ilmoittautuminen ja osanottomaksu
Ilmoittautuminen tapahtuu voimassa olevien SP:n ohjeiden mukaisesti. Piirinmestaruuden voittaneille vartioille kustannetaan
vastaavan SM-kilpailun osallistumismaksu.
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TEHTÄVÄT JA REITIT
16 §
Tehtävien luonne ja vaikeusaste
Kilpailut sisältävät partiotaitoja ja -tietoja vaativia, turvallisia tehtäviä. Tehtävien tulee olla partion kasvatustavoitteiden ja
partiomenetelmän mukaisia, ja kehittää fyysistä ja henkistä kestävyyttä sekä vartion yhteishenkeä. Tehtävien tulee vaikeutua
vanhempiin sarjoihin siirryttäessä. Tehtäviä ja niiden arvostelua suunniteltaessa tulee sukupuolten väliset erot ottaa huomioon.
Vihreän ja oranssin sarjan tehtävien vaikeusasteen tulee olla lähinnä tarpojien tasoa. Punaisen ja sinisen sarjan vaikeusasteen
tulee olla lähinnä samoajien tasoa. Harmaan ja ruskean sarjan tehtävien vaikeusasteen tulee olla lähinnä vaeltajien ja partiojohtajien peruskoulutuksen tasoa.
Muiden sarjojen tehtävien vaikeusasteen määrää sarjan luonne.

17 §
Kilpailukutsu ja tehtäväluettelo
Kilpailujen järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan järjestäjien sopivaksi katsomalla tavalla, mutta kuitenkin vähintään Pohjan Puhurissa ja piirin internet-sivuilla. Kilpailukutsussa on oltava seuraavat tiedot:






Kilpailujen laatu ja osanotto-oikeus
 Kilpailujen ajankohta
 Sarjajako ja matkat
 Ilmoittautumistapa ja mahdollinen jälki-ilmoittautuminen
Aika, johon mennessä ilmoittautumisten on oltava perillä järjestäjän ilmoittamassa paikassa
 Osanottomaksun suuruus, maksutapa
 Mahdolliset kiertopalkinnot ja niiden puolustajat
 Tehtäväluettelo tai maininta sen julkaisuajasta ja -tavasta
 Kilpailujen järjestäjät ja yhteystiedot
Maininta näiden sääntöjen lisäksi noudatettavista SP:n, piirin tai lippukunnan määräyksistä

Tehtävistä laaditaan ja julkaistaan tehtäväluettelo. Siinä on kunkin sarjan tehtäväryhmät ja tehtävien nimet sekä tehtäväryhmien maksimipisteet. Yksittäisten tehtävien maksimipisteet voidaan myös ilmoittaa. Tehtäväluettelon tulee noudattaa seuraavan taulukon lukuarvoja:

Maksimipisteet
Tehtäväryhmien määrä
Tehtävien määrä
Tehtävän maksimipisteet enintään ilmoitetussa tehtävässä
Tehtävän maksimipisteet enintään yllätystehtävässä
Yllätystehtävien osuus yhteensä enintään

Or/Vi

Si/Pu

Ru/Ha

80 p
5-10
10-18
10 p
5p
16 p

100 p
5-10
15-25
12 p
8p
20 p

120 p
5-10
15-30
15 p
10 p
30 p

Tehtäväluettelon tehtävien, muiden kuin yllätystehtävien osalta, on annettava selkeä koulutuksellinen vihje tarvittavista tie-
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doista ja taidoista.
Jos yllätystehtävä liittyy johonkin ilmoitetuista tehtäväryhmistä, ilmoitetaan se ko. tehtäväryhmässä. Osasta yllätystehtäviä
voidaan muodostaa tehtäväryhmä yllätystehtävät.
Mahdollisista muutoksista julkaistuun tehtäväluetteloon on ilmoitettava kilpailijoille viimeistään ennakko-ohjeen yhteydessä
ennen kilpailua.
Kilpailukutsun ja tehtäväluettelon tulee olla valvojan, tai ellei valvojaa ole nimetty, järjestelyluvan myöntäjän hyväksymä.

18 §
PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot
PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot on julkaistava viimeistään kolme kuukautta ennen
kilpailua Pohjan Puhurissa ja PP:n internet-sivuilla.

19 §
Tehtävien ilmoittaminen ja suoritusolosuhteet
Tehtävät annetaan kirjallisilla tehtäväkäskyillä, jotka ovat rakenteeltaan samanmuotoisia. Niissä tulee olla:




Otsikko, josta ilmenee kilpailun nimi, ajankohta ja paikka
 Sarja
 Rastin numero
 Tehtävän numero
 Tehtävän nimi (sama kuin tehtäväluettelossa) ja tehtäväryhmä
Tehtävän luokitus arvosteluperusteiden mukaan: aikatehtävä, aika- ja taitotehtävä tai taitotehtävä
 Tehtävän maksimipisteet
 Määräajat, ajan alkaminen ja päättyminen
 Tehtävän suoritukseen kuluvaksi laskettu aika
 Tehtävän määrittely
 Arvosteluperusteet, niiden maksimipisteet sekä pisteiden laskentaperusteet
 Luettelo liitteistä

Tehtävät on järjestettävä niin, että kaikilla kilpailijoilla on mahdollisuus suorittaa ne mahdollisimman tasavertaisissa olosuhteissa.
Tehtävät jaetaan arvosteluperusteiden mukaan aika-, taito- sekä aika- ja taitotehtäviin.
Tehtäväkäskyssä ilmoitettu suoritusaika alkaa tehtäväkäskyn antohetkellä, ellei käskyssä toisin mainita.
Tavoiteaikatehtävään kuuluvan vaellustaipaleen pituus tai sen varrella olevat rastit, sekä tehtäviin kuluva aika on ilmoitettava
kokonaisuudessaan viimeistään tavoiteajan alkamishetkellä.
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20 §
Rastien aukioloajat
Yön yli kestävien kilpailujen lähdössä vartioille on ilmoitettava aika, jolloin yörastille olisi viimeistään saavuttava, jotta yörastin tehtävät ehtii vielä normaalisti suorittaa.
Kunkin päivän ensimmäisen tehtäväkäskyn liitteenä vartioille voidaan jakaa sarjakohtainen rastien aukioloaikataulu. Se voidaan jakaa myös yhdellä kertaa koskien koko kilpailua.
Vartio saa aina suorittaa tehtävän, jos se on saapunut rastille päivän alussa ilmoitettuna aukioloaikana tai myöhästynyt enintään vartion siihenastisen, kyseisen kilpailupäivän jonotusajan verran. Järjestäjän täytyy rastin sulkemisajan lähestyessä vahvistaa rastille sen lopullinen sulkemisaika. Vartio saa vielä suorittaa tehtävän, jos se on saapunut rastille ennen tätä lopullista
sulkemisaikaa.
Milloin vartioiden eteneminen jää selvästi jälkeen ilmoitetusta aukioloaikataulusta, järjestäjä on velvollinen siirtämään rastien
sulkemisaikoja. Lisäksi järjestäjä on velvollinen tiedottamaan asiasta mahdollisuuksien mukaan kilpailijoille.

21 §
Muut kuin suomenkieliset vartiot PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailuissa
Muun kuin suomenkielisen vartion on ilmoitettava äidinkielensä ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestäjä sopii tällaisten vartioiden kanssa, annetaanko heille ylimääräistä tehtäväkäskyn lukuaikaa tai käännetäänkö tehtäväkäskyt osittain tai kokonaan
jollekin muulle kielelle.
Mahdollista lukuaikaa ei lasketa tehtävän suoritusaikaan. Vartio ei saa valmistella tehtävää eikä aloittaa sen suoritusta lukuajan kuluessa. Mahdollisen käännöksen lisäksi vartiolle on annettava myös suomenkielinen tehtäväkäsky. Suomenkielisen
tehtäväkäskyn sisältö on määräävä.
Muu kuin suomenkielinen vartio saa antaa tehtävien vastaukset suomeksi tai jollakin muulla kielellä.

22 §
Tehtävien arvostelu
Tehtävästä voi saada pisteitä arvosteluperusteiden mukaan maksimipistemäärästä nollaan. Kaikki arvosteluperusteet ja niiden
maksimipisteet on mainittava tehtäväkäskyssä.
Tehtävien arvostelutarkkuuden (eli arvostelun maksimiportaan) tulee olla sellainen, että mikään yksittäinen arvostelun porras
ei vaikuta lopullisissa tehtävien pisteissä enempää kuin 0,5 pistettä. Esimerkiksi jos kätevyystehtävän siisteys voi tuottaa enintään 1,0 pistettä, tämä tulee jakaa portaisiin 0–0,5–1,0, tai vielä hienompiin portaisiin. Kunkin tehtävän pisteet pyöristetään
kymmenyksen tarkkuuteen, ja näin saaduista pisteistä lasketaan vartion yhteispisteet. Tehtävän arvostelutulos ei voi olla miinusmerkkinen. Tehtäväkohtaiset pisteet ja yhteispisteet esitetään kymmenyksen tarkkuudella.
Yksittäisen tehtävän suorittamatta jättäminen tai siinä epäonnistuminen ei saa vaikuttaa muiden tehtävien suoritukseen ja
arvosteluun, eikä aiheuttaa koko kilpailun keskeytymistä (esim. suunnistustehtävät).
Arvostelussa parasta, keskimmäistä tai muuta vastaavaa suoritusta määrättäessä:


Eri syistä kilpailun ulkopuolella olevia vartioita ei oteta huomioon.
 Tehtävässä hylättyjä vartioita ei oteta huomioon.
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 Kilpailun keskeyttäneet vartiot otetaan huomioon keskeytyshetkeen asti.
Kilpailun ulkopuolelle kesken kilpailun siirtyneet vartiot otetaan huomioon ulkopuolelle siirtymishetkeen asti.

23 §
Pakolliset varusteet
Vartiolla tulee olla mukanaan ainakin seuraavat pakolliset varusteet. Nämä varusteet on mainittava ennakko-ohjeessa.
Vihreä ja oranssi sarja:
 Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, kynä ja partiohuivi
 Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria sekä sidetaitoksia), 2 kompassia, valaisin (talvikisoissa), saha ja kirves
 Punainen, sininen, ruskea ja harmaa sarja:
 Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, kynä, partiohuivi, kompassi, valaisin ja yöpymisvarusteet (vartion harkinnan mukaan ellei järjestäjä ole antanut tarkempia ohjeita)
 Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria ja sidetaitoksia), majoite,
saha, keittoastia (n. 1,5 l), kirves.
Edellä mainitut ensiaputarvikkeet ovat vartion omaan käyttöön hätätilanteessa. Niitä ei saa suunnitella käytettäväksi tehtävissä.
Ennakko-ohjeen varusteluettelossa on edellisten lisäksi mainittava kaikki ne varusteet, jotka vartiolla on oltava tehtäväkäskyjen edellyttämissä tehtäväsuorituksissa. Luettelossa ei saa olla sellaisia varusteita, joiden hankkiminen on kohtuuttoman vaikeaa tai kallista, ottaen huomioon myös vuodenajan ja saatavuuden eri puolilla piiriä. Sama koskee myös varusteita, joiden
kuljettaminen on kohtuuttoman riskialtista tai vaikeaa. Tällaiset varusteet on oltava järjestäjien puolesta.
Vartioita ei saa vaatia ottamaan mukaan muita kuin puuporanteriä. Vartioita ei saa vaatia ottamaan mukaan muun kokoisia
puuporanteriä kuin 6 mm, 8 mm, 12 mm ja 16 mm eikä muunkokoisia tasa- tai kourutalttoja kuin 12 mm. Vaadittava koko
voidaan ilmaista vaihteluvälinä. Tällöin jonkun edellä mainituista luvuista tulee sisältyä kyseiseen vaihteluväliin.

24 §
Kilpailureitit
Kilpailureitti koostuu vaellus- ja tehtäviin sisältyvistä taipaleista. Taipaleista osa voi olla pikataipaleita.
Pikataipaleella tarkoitetaan kaikkia sellaisia taipaleita, jotka pitää suorittaa mahdollisimman nopeasti tai määräajassa, johon
vain muutamien nopeimpien vartioiden uskotaan pystyvän (esim. pistesuunnistus, tiukka tavoiteaika, kiritaival, maastojuoksu, soutu tai tiukat rastien aukioloajat).
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Reittien pituudet sarjoittain:
Sarja

Kilpailureitti km

Oranssi
Vihreä
Sininen
Punainen
Ruskea
Harmaa

5-9
5-9
12 - 20
13 - 25
15 - 25
20 - 36

Yhteensä pikataipaleita kilpailuissa max. km
2,5
2,5
4,0
5,0
6,0
8,0

Kilpailureitin ja pikataipaleen pituus mitataan lähtöpaikasta maaliin lyhyintä kulkukelpoista reittiä käyttäen. Suunnistustehtävissä reitin pituus lasketaan ihanneradan mukaan, tai milloin vartio saa jakaantua, annettujen ratojen tai ihanneratojen keskiarvona.
Liikuttaessa muuten kuin jalan tai hiihtäen, voidaan taulukon rajoista valvojan päätöksellä poiketa.
Lähtöpisteessä on oltava rastien merkitsemistä osoittava mallirasti. Jos matkan aikana käytetään poikkeavia rastimerkintöjä,
on niistä tiedotettava sekä kilpailuohjeessa että ko. tehtäväkäskyssä. Rastipisteisiin on rastin sulkemisen jälkeen jätettävä rastitunnus tai -leima.
Vaellusrasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Yhdelläkin rastilla käymättä jättäminen katsotaan kilpailun keskeyttämiseksi. Sulkeutuneiden rastien osalta rastilla käynti kontrolloidaan rastitunnuksella tai -leimalla.

25 §
Vartioiden jakaantuminen
Oranssin ja vihreän sarjan vartioita ei saa jakaa, eivätkä ne saa jakaantua suunnistettavien taipaleiden ajaksi. Sinisen ja punaisen sarjan vartiot voidaan jakaa kahtia (2+2) niin, että jaettuna kuljettava matka on enintään 1/4 koko kilpailureitin pituudesta. Ruskean ja harmaan sarjan vartiot voidaan jakaa vapaasti niin, että erillään kuljettava osuus on enintään 1/3 koko kilpailureitin pituudesta. Jakaantuneena kuljettavilla osuuksilla voi olla myös tehtäviä.
Jos vartio saa jakaantua, on se ilmoitettava tehtäväkäskyssä. Jos vartio suorittaa tehtäviä jakaantuneena, on tehtäväkäskyssä
tai jakaantumisohjeessa ilmoitettava mikä tehtäväluettelon mukainen tehtävä maksimipisteineen kullakin reitillä suoritetaan ja
mitä pakollisia varusteita tehtävän suorittaminen edellyttää.

26 §
Kilpailujen luonne ja kesto
Oranssi ja vihreä sarja ovat luonteeltaan päiväretkiä. Sininen ja punainen sarja ovat luonteeltaan helppoja yöretkiä. Ruskea ja
harmaa sarja ovat luonteeltaan vaativia yli yön kestäviä vaelluksia.
Sinisen ja punaisen sarjan vartioille on varattava 3 tunnin yöpymistauko, jonka kuluessa vartioilla ei saa olla tehtävää suoritettavanaan. Majoittumiseen käytettävää aikaa ei lasketa yöpymistaukoon, ei myöskään silloin, kun majoittuminen ei ole tehtävänä. Mahdolliset yörastitehtävät on palautettava ennen yöpymistauon alkua.
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KILPAILUJEN JOHTO
27 §
Kaikista kilpailuun liittyvistä käytännön järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta.
Järjestelytoimikunnan jäsenten, kuten kilpailun johtajalla, järjestelysihteerillä, sarjojen johtajilla ja tulostoimiston päälliköllä,
tulisi omistaa SP:n III luokan tuomarikortti. Ratamestarilla tulee olla suunnistuskokemusta.
Järjestelyluvan myöntäjä voi myöntää poikkeuksia järjestelytoimikunnan pätevyysvaatimuksiin.

KILPAILUOHJEET
28 §
Ennakko-ohje
Ennakko-ohje on toimitettava kilpailuun ilmoittautuneille vartioille ja tuomarineuvoston jäsenille viimeistään tiistaina 1 1/2
viikkoa ennen kilpailua. Siinä on oltava seuraavat tiedot:




Kokoontumisaika ja -paikka
 Kilpailun yleisaikataulu
 Sarjakohtaiset pakolliset varusteet
 Kilpailukohtaiset muut tarvittavat varusteet
 Mahdolliset muutokset julkaistuun tehtäväluetteloon
 Kulkuyhteydet ja ajo-ohjeet
 Määräys SP:n turvallisuusmääräyksiin tutustumisesta
 Ohjeita kilpailijoille
 Ohjeita huoltajille
 Tiedot mihin osanottomaksu oikeuttaa
Osallistumismaksuun kuulumattomat maksulliset palvelut ja niiden hinnat

Nämä tiedot voidaan ilmoittaa joko osittain tai kokonaan myös kilpailukutsussa. Kilpailukutsussa on mainittava, jos se sisältää koko ennakko-ohjeen.

29 §
PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailujen ennakko-ohjeen toimitustapa
PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailuissa järjestäjä voi tarjota kilpailuvartioille postituksen sijaan vaihtoehtoisia ennakkoohjeen toimitustapoja, esimerkiksi sähköpostia. Vartio voi valita postituksen tai mainitun vaihtoehtoisen tavan. Mikäli kilpailuvartio haluaa ennakko-ohjeen sähköpostilla, on järjestäjän vaadittava vartiolta kuittaus siitä, että se on vastaanottanut ohjeen.
Tuomarineuvoston jäsenille sekä kilpailuun vartioita ilmoittaneille piireille ja piirien nimeämille huoltajille ennakko-ohjeen
voi samoin lähettää myös sähköpostilla.
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30 §
Kilpailupaikalla annettava ohje
Kilpailupaikalla annettavassa ohjeessa on oltava järjestäjän määräykset ja ohjeet kilpailun suorittamisesta sekä muut kilpailijoille tarpeelliset tiedot. Esimerkiksi on kerrottava, että aikatehtävissä ja aika- ja taitotehtävissä aika alkaa tehtäväkäskyn antohetkestä, ellei tehtäväkäskyssä toisin ilmoiteta. Lisäksi SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjen 11 § ja 13 § on laitettava sellaisenaan.
Ohje voi olla painettu, monistettu tai seinäohje.

31 §
Kilpailupaikalla annettava ohje
Kilpailupaikalla annettava ohje on annettava jokaiselle kilpailuvartiolle.

KILPAILUJEN TULOKSET
32 §
Valvoja hyväksyy tulokset ja päättää palkintojenjaon aloittamisesta. Palkintojen jako voidaan aloittaa vasta, kun kaikki tulokset ovat kilpailupaikan tulostaululla kilpailijoiden nähtävissä.
Valvoja hyväksyy tarkastetun tulosluettelon julkaistavaksi. Tarkastettu tulosluettelo on postitettava kilpailuvartioille, kilpailujaostolle ja tuomarineuvoston jäsenille kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.
Tulosluettelosta on käytävä selville kilpailuvartion nimi, lippukunta, tarvittaessa piiri, sijoitus, kilpailuvartion yhteispisteet,
sen eri tehtävissä saamat pisteet sekä kunkin tehtävän nimi, numero ja maksimipisteet. Pisteet ilmoitetaan 0,1 pisteen tarkkuudella.
Tasatuloksen sattuessa sijoitukset ratkaisee vartioiden saamat pistemäärät niissä tehtävissä ja siinä järjestyksessä, kuin tuomarineuvosto ennen kilpailun alkua on päättänyt. Tehtäväjärjestys on julkaistava tulostaulun yhteydessä.
Kilpailun maalissa on oltava nähtävänä tehtävien oikeat vastaukset. Tehtävistä, joihin ei ole selkeää oikeaa vastausta, on selvitettävä tehtävän idea, tarkoitus, mahdollinen suoritustapa sekä muut mahdolliset arvosteluun vaikuttavat seikat. Silloin ne
kiinnostavat kilpailijoita eniten ja auttavat kilpailulle asetettujen koulutuksellisten tavoitteiden saavuttamista. Vastaavat tiedot
on lähetettävä myös tulosluettelon liitteenä.

33 §
Lopulliset tulokset ja niiden toimittaminen
Kun sarjan kaikkien tehtävien pisteet ovat esillä eikä niissä ole järjestäjän tiedossa olevia virheitä, valvoja merkitsee tulostaululle ko. kellonajan ja varmennuksensa. Palkintojenjako voidaan aloittaa vasta, kun kaikki tästä puolen tunnin kuluessa tehdyt
tarkistuspyynnöt ja vastalauseet on käsitelty.
Tulosluettelo on postitettava pykälässä 32 mainittujen lisäksi myös piiritoimistoille ja Pohjan Puhuriin.
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KILPAILUJEN VALVONTA
34 §
Kilpailujen valvonnan tarkoituksena on varmistaa sääntöjen ja partiohengen mukaisten kilpailujen toteutuminen sekä auttaa
ja kouluttaa järjestäjiä.
PP:n kilpailujaostolla on oikeus tarkkailla kaikkia kilpailujärjestelyjä ja tarvittaessa puuttua niihin valvojan välityksellä. Kilpailupaikalle saavuttuaan tarkkailijoiden on ilmoittauduttava kilpailun johtajalle.

35 §
Valvoja
Kilpailujaosto nimeää kilpailuille valvojan.
Valvoja tulee nimetä hyvissä ajoin ennen tehtäväluettelon julkaisemista. Valvojan ollessa estynyt tai vielä nimeämättä, valvonnasta vastaa kilpailujaosto.
Valvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä tehtäväluettelo ja kilpailukutsu ennen näiden julkaisemista sekä kaikki kilpailua
koskevat suunnitelmat. Valvoja ei saa hyväksyä tehtäväluetteloa ennen kuin myös yllätystehtävät on määritelty.
Valvoja ja kilpailun johtaja ovat vastuussa kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja SP:n turvallisuusohjeen noudattamisesta.
Valvojalla on oikeus kieltää sääntöjen ja partiohengen sekä SP:n turvallisuusohjeen vastaiset tehtävät ja kilpailujärjestelyt.
Valvoja tarkastaa tulosluettelon ja lopulliset tulokset ennen niiden julkaisemista.

TUOMARINEUVOSTO
36 §
Tuomarineuvoston kokoonpano ja toiminta-aika
Tuomarineuvostoon kuuluu PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailuissa:




Puheenjohtaja, jonka nimeää kilpailujaosto
 Kilpailun valvoja
 Kilpailun johtaja
Mahdollisuuksien mukaan myös kilpailijoiden edustaja, jonka nimeää kilpailujaosto. Edustaja ei saa osallistua
kilpailuun.

Tuomarineuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi kilpailujaoston jäsenillä. Tuomarineuvosto voi kuulla
myös muita henkilöitä.
Tuomarineuvoston toiminta alkaa viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna, kun kilpailijoiden ilmoittautuminen kilpailupaikalla päättyy. Tuomarineuvoston toiminta päättyy kuukauden kuluttua lopullisten tulosten toimituksesta.
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Mikäli tuomarineuvoston puheenjohtaja on estynyt saapumasta kilpailupaikalle, kilpailun valvoja nimittää uuden tilalle, neuvoteltuaan mahdollisuuksien mukaan ensin kilpailujaoston edustajien kanssa.

37 §
Tuomarineuvoston jäsenten pätevyysvaatimukset PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailuissa
Kilpailun valvojalla tulee olla SP:n III luokan tuomarikortti.
Kilpailun johtajalla tulee olla vähintään SP:n III luokan tuomarikortti
Muilla tuomarineuvoston jäsenillä tulee olla järjestely- ja kilpailukokemusta.

38 §
Tuomarineuvoston tehtävät
Tuomarineuvosto toimii kaikissa ratkaisuissaan partiohenkeä ja oikeudenmukaisuusperiaatetta noudattaen.
Tuomarineuvosto ratkaisee muun muassa seuraavat asiat:
 Ennen kilpailun alkua:
Tehtäväjärjestys, jonka perusteella sijoitukset tasatuloksen sattuessa ratkaistaan
 Kilpailun aikana mm. seuraavat asiat:
 Kilpailun luonteen muutokset (esim. yökilpailun muuttaminen päiväkilpailuksi)
 Tehtävien muutokset
 Tehtävien arvostelun muutokset (muutokset tehtäväkäskyssä ilmoitettuun)
 Kilpailureitin muutokset
 Rastien aukioloaikojen muutokset
 Vastalauseet ja muut kiistakysymykset
 Asiat, joista ei ole määräyksiä säännöissä eikä järjestelyohjeessa
Vartion tehtävän tai kilpailun hylkääminen esimerkiksi pykälien 11 ja 13 määräämissä tapauksissa
 Kilpailun jälkeen
 Vastalauseet ja muut mahdolliset asiat




Tuomarineuvoston päätökseen ei voi hakea muutosta.
Kaikkien tuomarineuvoston jäsenten tulee olla kilpailupaikalla koko kilpailun ajan.
Tuomarineuvosto ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, tasatuloksen sattuessa puheenjohtajan kanta ratkaisee.
Tuomarineuvoston on tiedotettava päätöksistä kirjallisesti asianosaisille niin pian kuin se on mahdollista.
Tuomarineuvoston on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa, joka on tuomarineuvoston toiminnan päätyttyä lähetettävä tiedoksi kilpailujaostolle ja järjestelytoimikunnalle.
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TARKISTUSPYYNNÖT JA VASTALAUSEET
39 §
Tarkistuspyyntö PP:n partiotaitojen mestaruuskilpailuissa
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyynnöllä ei voida vaatia tehtävän
hylkäämistä. Tuloksen tarkistuspyyntö ei ole vastalause. Tarkistuspyyntö on maksuton.
Tarkistuspyyntö tehdään yleensä kirjallisesti kilpailupaikalla järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Näin tehtyyn tarkistuspyyntöön
on annettava perusteltu vastaus. Ennen palkintojenjaon aloittamista on käsiteltävä tarkistuspyynnöt, jotka on jätetty puolen
tunnin kuluessa siitä, kun valvojan hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu kilpailupaikan tulostaululla.
Mikäli tulokset muuttuvat, ei puolen tunnin aika kuitenkaan ala uudestaan alusta.

40 §
Vastalause
Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita ja tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä tuomarineuvoston puheenjohtajalle
viimeistään puolen tunnin kuluttua siitä, kun valvojan hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu kilpailupaikan tulostaululla. Nämä vastalauseet on käsiteltävä ennen palkintojenjaon aloittamista. Mikäli tulokset muuttuvat, ei puolen
tunnin aika kuitenkaan ala uudestaan alusta.
Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään
viikon kuluessa tulosluettelon postileiman päiväyksestä.
Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalauseen voi esittää vain kilpailuvartio. Vastalausemaksu on puolet osanottomaksusta
ja se tulee maksaa jätettäessä vastalause tuomarineuvoston pj:lle tai vastalausetta postitettaessa kilpailutilille.
Kaikki vastalauseen kohdetta käsittelevät asiakirjat, todistuskappaleet ja muut vastaavat aineistot on mahdollisuuksien mukaan saatava tuomarineuvoston käyttöön sekä asiaan osalliset henkilöt tuomarineuvoston kuultaviksi, jotta asia voitaisiin
ratkaista mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Yksittäistä vartiota koskevissa päätöksissä vartiota tai sen
jäsentä on ensin kuultava.
Tuomarineuvoston on ilmoitettava kilpailun jälkeen tulleen vastalauseen johdosta tekemästään päätöksestä kirjallisesti kahden viikon kuluessa vastalauseen tekijälle. Päätös on perusteltava.
Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Maksu voidaan palauttaa myös muulloin, jos tuomarineuvosto
katsoo sen aiheelliseksi.

MUUT MÄÄRÄYKSET
41 §
Sääntöjen voimassaolo
Nämä säännöt astuvat voimaan 1.8..2010 ja korvaavat aikaisemmat suulliset ohjeistukset SP:n sääntöjen soveltamisesta Pohjanmaan Partiolaisten partiotaitojen mestaruuskilpailuissa.
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Näiden sääntöjen kumoamisesta ja muuttamisesta päättää piirinhallitus kilpailujaoston esityksestä. PP:n kilpailujaosto voi
antaa ohjeita näiden sääntöjen tulkinnasta.
Pohjanmaan Partiolaisten piirihallitus on hyväksynyt nämä säännöt 8.-12.3.2010. Voimaantulopäivä on 1.8.2010.
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