PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PARTIOLAISTEN
PARTIOTAITOKILPAILUJEN
SÄÄNNÖT
Esitys piirihallituksen kokoukselle II/2020

§1
Nämä säännöt sisältävät yleisiä määräyksiä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa)
partiotaitokilpailujen järjestämisestä. Sääntöjä voidaan käyttää myös muissa
partiotaitokilpailuissa, kuten lippukuntaryhmittymien, aluejärjestöjen tai
lippukuntien kilpailuissa.

MÄÄRITELMÄ
§2
Partiotaitokilpailuilla tarkoitetaan kunkin ikäkauden partio-ohjelmaan perustuvia,
maastossa tapahtuvia vartiokilpailuja, joiden tulee tukea partion kasvatustavoitteita.
Kilpailuissa on vallittava rehti partiohenki. Vaeltaminen tapahtuu kaikissa
kilpailuissa jalan, ellei järjestäjä muuta määrää.

PIIRIN KILPAILUT
§3
PäPa järjestää vuosittain kahdet piirin partiotaitokilpailut:
•

Hanki (piirin talvikilpailut), joissa kilpaillaan tarpoja-, samoaja- ja
vaeltajasarjoissa. Kilpailut järjestetään viikon 6 viikonloppuna. Kilpailu
järjestetään yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa siten, että Uusimaa järjestää
kilpailun joka kolmas vuosi.

•

Törmä (piirin kevätkilpailut), joissa kilpaillaan seikkailija- ja tarpojasarjoissa.
Kilpailut järjestetään partioviikon viikonloppuna.

Kilpailuajankohtia voidaan muuttaa piirin kilpailutoimikunnan päätöksellä.
Lisäksi Espoon Partiotuki ry järjestää vuosittain Espoon Punasen (Punkun), johon
voivat osallistua kaikki PäPalaiset kilpailuvartiot. Punkussa ratkaistaan samoaja- ja
vaeltajasarjojen piirinmestaruudet.
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JÄRJESTÄMISOIKEUS
§4
PäPan partiotaitokilpailujen järjestämisoikeudet eli järjestelyvuorot määräytyvät
alueittain piirineuvoston hyväksymän taulukon mukaan. Piirin kilpailujen yhteydessä
voidaan ratkaista myös mahdollisia muita mestaruuksia järjestävän alueen
suostumuksella.

SARJAJAKO
§5
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 asianomainen lippukunta heille muuta
lippukuntaa vahvista. Kilpaillakseen piirin mestaruudesta on vartion edustettava
jotakin PäPan lippukuntaa.
Mestaruussarjoja ovat turkoosi, oranssi, vihreä, sininen, punainen, ruskea ja harmaa.
Kilpailuissa voidaan käyttää lisäksi myös muita sarjoja tai jättää virallisia sarjoja
järjestämättä. Tämän hyväksyy kilpailutoimikunta kilpailun järjestäjän esityksestä.
Sarjajako on tällöin määriteltävä kilpailukutsun yhteydessä.
Sarjojen tehtävät ja reitit ovat ikäkausittain yhteneväiset. Turkoosin, oranssin ja
vihreän sarjan tehtävät tulee suunnitella siten, että kaikki vartiot ovat
mahdollisimman tasavertaisessa asemassa riippumatta siitä, kuinka monta jäsentä
vartiossa on.
Oranssin, sinisen ja ruskean sarjan vartiot koostuvat pelkästään naispuolisista
kilpailijoista. Turkoosi, vihreä, lila, punainen, harmaa ja keltainen sarja ovat avoimia
kaikille vartioille.
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SEIKKAILIJAT (TURKOOSI)
Kilpailuvartiossa on 4‒6 jäsentä, jotka ovat 10‒12-vuotiaita. Lisäksi mukana tulee olla
1‒2 kpl yli 15-vuotiasta saattajaa. Saattaja ei saa osallistua tehtävien suorittamiseen,
ellei sitä tehtäväkäskyssä erikseen mainita. Kilpailuvartio koostuu saman
lippukunnan jäsenistä.
TARPOJAT (ORANSSI / VIHREÄ)
Kilpailuvartiossa on 4–6 jäsentä, jotka ovat 12–17-vuotiaita. Kilpailuvartion jäsenten
yhteenlasketut iät korkeintaan:
4 hlö: 58 v. 5 hlö: 73 v.

6 hlö: 87 v.

SEIKKAILIJA-TARPOJA (LILA)
Lila sarja on tasoltaan vastaava kuin vihreä ja oranssi sarja. Kilpailuvartiossa on 3‒9
jäsentä. Jäsenten tulee olla iältään 10‒15 vuotta, mutta vartioon saa kuulua 1‒2
vartionjohtajaa, jotka voivat olla iältään vanhempia.
SAMOAJAT (SININEN / PUNAINEN)
Kilpailuvartiossa on neljä 14–18-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten
yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta.
VAELTAJAT (RUSKEA / HARMAA)
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Sarjan sisällä ratkotaan
vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 1823-vuotiaita. Tämä tehdään poimimalla kyseiset vartiot erilleen yhteisestä
tulosluettelosta – tehtävien pisteitä ei lasketa erikseen.
KEVYT SARJA (KELTAINEN)
Kilpailuvartiossa on 2-5 vähintään 14-vuotiasta jäsentä.
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OSANOTTO-OIKEUS
§6
Kilpailuun voivat osallistua

•

Partiolaiset, joiden SP:n jäsenmaksu on maksettu

•

Partioon tutustujat voivat osallistua ilman jäsenmaksua, jos he eivät ole aiemmin
osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpailijana, sekä ulkomaisten partiojärjestöjen
jäsenet, jotka ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja tai joiden riittävästä
vakuutusturvasta on muuten voitu varmistua.

Järjestävän alueen lippukuntien samoaja- ja vaeltajavartiot voivat kilpailla valvojan
suostumuksella kilpailun tekijäresurssien mukaan. Tätä nuoremmat eivät tarvitse
suostumusta.

§7
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.

HYLKÄÄMISET
§8
KILPAILUSTA HYLKÄÄMINEN
Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva
vartio saa jatkaa kilpailun sisällä tuomarineuvoston luvalla. Vajaalukuisuus ei
merkitse kilpailun keskeyttämistä.
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa voi aiheuttaa vartion hylkäämisen
kilpailusta:
•

Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö
tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää).
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•

Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen
kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien
vartioiden sulkemisen kilpailusta.

•

Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannusja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden
hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin ohjeista).

•

Kielto ei koske:
o

Kameroita, joita käytetään kisamuistojen tallentamiseen muulloin kuin
tehtäväsuorituksen aikana

o

Matkapuhelimia, jotka ovat mukana hätätilanteita varten sammutettuina
ja sinetöityinä

o

Paikannusominaisuudella varustettuja kelloja, joiden
paikannusominaisuutta ei käytetä kilpailun aikana

•

Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla
kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on
kielletty.

•

Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla ennalta määrätyssä 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, 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.

•

Vartion saattajan osallistuminen tehtävän suorittamiseen ilman tehtäväkäskyn
lupaa on kielletty.
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§9
KILPAILUKIELTO
Törkeissä tapauksissa kilpailutoimikunta voi tuomarineuvoston esityksestä asettaa
kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa partioyksikön kilpailukieltoon
enintään vuoden ajaksi.

§10
TEHTÄVÄSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa
vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen
suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Tehtävän
hylkäys tehtäväkäskyn vastaisesta suoritteesta aina tuomarineuvoston päätöksellä.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSU
§11
Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjien määräämällä tavalla. Kilpailukutsusta tulee
käydä ilmi osanottomaksun suuruus ja maksumenettely sekä osanottomaksuun
sisältyvät palvelut. Yhteiskuljetuksista kilpailupaikalle tai sieltä pois voidaan periä
erillinen maksu, jonka suuruus voidaan ilmaista kilpailukutsussa vaihteluvälinä.
Ilmoittautumisen tiedoissa on oltava vartion nimi ja lippukunta. Vartion nimen tulee
olla lyhyt, ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Järjestäjällä on oikeus lyhentää
selvästi liian pitkät nimet, erottaa toisistaan samannimiset vartiot omalla
merkinnällään sekä muuttaa epäselvät ja hyvien tapojen vastaiset nimet.
Kilpailusta pois jääneen vartion osanottomaksua ei palauteta.
Järjestäjä päättää mahdollisuudesta jälki-ilmoittautumiseen. Jälki-ilmoittautuneiden
osanottomaksu on enintään kaksinkertainen.
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§12
OSANOTTOMAKSU
Järjestäjien tulee toimittaa kilpailun talousarvio ja ehdotus osallistumismaksun
suuruudeksi piirin kilpailutoimikunnalle 5 kuukautta ennen kilpailua.
Osanottomaksuun tulee sisältyä:
•

Kilpailussa jaettava materiaali

•

Mahdolliset kuljetukset kilpailun aikana

•

Mestaruusmitalit ja kunniakirjat

•

Palkinnot

Palkintojen (ilman mestaruusmitaleja) käyvän arvon on oltava vähintään 10%
kilpailun osanottomaksuista.
Järjestäjä päättää ruokailun järjestämisestä. Aterian tarjoamisesta tai sen pois
jättämisestä tulee ilmoittaa ennakko-ohjeessa.

TEHTÄVÄT JA REITIT
§13
TEHTÄVIEN LUONNE JA VAIKEUSASTE
Kilpailut sisältävät partiotaitoja ja -tietoja vaativia, turvallisia tehtäviä seuraavista
tehtäväryhmistä: kilpailukohtainen painotus, kädentaidot, luova ajattelu ja
ongelmanratkaisu, retkeilytaidot, arjen taidot ja turvallisuus, yhteiskunta ja erilaiset
ihmiset sekä ympäristö.
Tehtävien tulee toteuttaa partiomenetelmää ja tähdätä partion kasvatustavoitteisiin.
Tehtävien tulee kehittää vartion yhteishenkeä sekä partion johtamismallin mukaista
johtajuutta. Tehtävien tulee muuttua ikäkauden ominaispiirteet huomioiden
nousujohteisesti vaativammiksi vanhempiin sarjoihin siirryttäessä.
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§14
TEHTÄVÄRYHMÄT
•

Arjen taidot ja turvallisuus: Tehtävissä tarvitaan itsenäistymisessä vaadittavia
taitoja tai tehtävät liittyvät turvallisuuteen.

•

Kilpailukohtainen painotus: Tehtävät liittyvät kilpailun järjestäjien valitsemiin
partion kasvatustavoitteisiin.

•

Kädentaidot: Tehtävissä käytetään erilaisia kädentaitotekniikoita.

•

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu: Tehtävissä ratkotaan erilaisia pulmia tai
luodaan uutta.

•

Retkeilytaidot: Tehtävät liittyvät suunnistukseen, retkeilyyn tai vesillä
liikkumiseen.

•

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset: Tehtävissä mitataan tietoa ja taitoja liittyen
yhteiskuntaan, erilaisiin ihmisryhmiin ja kulttuureihin sekä kykyä toimia toisten
ihmisten kanssa.

•

Ympäristö: Tehtävät liittyvät luontoon tai ympäristöstä huolehtimiseen.

§15
KILPAILUKUTSU JA TEHTÄVÄLUETTELO
Kilpailujen järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, jossa on oltava seuraavat
tiedot:
•

Kilpailujen laatu ja osanotto-oikeus

•

Kilpailujen ajankohta ja paikka

•

Sarjajako ja matkat

•

Ilmoittautumistapa ja mahdollinen jälki-ilmoittautuminen

•

Aika, johon mennessä ilmoittautumisten on oltava perillä järjestäjän
ilmoittamassa paikassa

•

Osanottomaksun suuruus ja maksutapa

•

Tehtäväluettelo tai maininta sen julkaisuajasta ja -tavasta

•

Kilpailujen järjestäjät ja järjestäjien yhteystiedot

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

SEIKKAILIJA

TARPOJA

SAMOAJA,
KEVYT

VAELTAJA

MAKSIMIPISTEET

50 p.

60 p.

100 p.

120 p.

TEHTÄVIEN MÄÄRÄ

6–12 kpl

8–15 kpl

15–25 kpl

15–30 kpl

YKSITTÄISEN
TEHTÄVÄN
MAKSIMIPISTEET

8 p.

10 p.

12 p.

15 p.

TEHTÄVÄRYHMIEN
MÄÄRÄ

4–7 kpl

5–7 kpl

6–7 kpl

6–7 kpl

YKSITTÄISEN
TEHTÄVÄRYHMÄN
MAKSIMIPISTEET

12 p.

12 p.

18 p.

22 p.

Kevyessä sarjassa voidaan käyttää myös alempaa maksimipistemäärää. Yösarjojen
kilpailu voidaan järjestäjän päätöksellä järjestää myös yksipäiväisenä. Jos samoajaja vaeltajasarjojen kilpailut järjestetään yksipäiväisenä kilpailuna, tehtäväluettelo
noudattaa näissä sarjoissa tarpojasarjan lukuarvoja. Muut kilpailujen luonnetta
koskevat muutokset hyväksyy piirin kilpailutoimikunta.
Tehtäväluettelossa ilmoitettavien tehtävien nimien on annettava selkeä
koulutuksellinen vihje tarvittavista tiedoista ja taidoista. Mahdollisista muutoksista
julkaistuun tehtäväluetteloon on ilmoitettava kilpailijoille viimeistään ennakkoohjeen yhteydessä ennen kilpailua. Kilpailukutsun ja tehtäväluettelon tulee olla
valvojan tai, jos valvojaa ei ole nimetty, järjestelyluvan myöntäjän hyväksymä.
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§17
KILPAILUKUTSUN JA TEHTÄVÄLUETTELON JULKAISEMINEN
Kilpailukutsu ja tehtäväluettelo on julkaistava viimeistään 3 kuukautta ennen
kilpailua piirin verkkosivuilla. Jos kilpailu järjestetään yhdessä toisen piirin kanssa,
pitää kilpailukutsu ja tehtäväluettelo julkaista myös kyseisen piirin verkkosivuilla.

§17
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 tai tunniste

•

Tehtävän numero tai tunniste

•

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. Tavoiteaikatehtävään kuuluvan
vaellustaipaleen pituus tai sen varrella olevat rastit, sekä tehtäviin kuluva aika on
ilmoitettava kokonaisuudessaan viimeistään tavoiteajan alkamishetkellä.
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§18
PALAUTE TEHTÄVISTÄ
Partiotaitokilpailuissa on tarkoitus myös oppia, joten vartion on hyvä saada
tehtävistään palaute. Koska kyseessä on ryhmätyöskentelykilpailu, on palautetta
hyvä antaa myös ryhmän toiminnasta ja johtamisesta.
Vartion tulee saada mahdollisuuksien mukaan välitöntä palautetta kisatehtävistä,
sillä kisat ovat ennen kaikkea oppimistilanne. Tällöin on kuitenkin huolehdittava
kilpailuvartioiden tasapuolisesta kohtelusta ja siitä etteivät muut kuin tehtävän jo
suorittaneet vartiot saa oikeita ratkaisuja järjestäjiltä.

§19
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
sarjakohtainenrastien 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.
Jos vartioiden eteneminen jää selvästi jälkeen ilmoitetusta aukioloaikataulusta,
järjestäjä on velvollinen siirtämään rastien sulkemisaikoja. Lisäksi järjestäjä on
velvollinen tiedottamaan asiasta mahdollisuuksien mukaan kilpailijoille.
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§20
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 pienempiin
portaisiin. Kunkin tehtävän pisteet pyöristetään kymmenyksen tarkkuuteen, ja näin
saaduista pisteistä lasketaan vartion yhteispisteet. Tehtävän pisteet eivät voi olla
miinusmerkkisiä. 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.

•

Kilpailun keskeyttäneet vartiot otetaan huomioon keskeytyshetkeen asti.

•

Kilpailun ulkopuolelle kesken kilpailun siirtyneet vartiot otetaan huomioon
ulkopuolelle siirtymishetkeen asti.
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§21
PAKOLLISET VARUSTEET
Vartiolla tulee olla mukanaan ainakin seuraavat pakolliset varusteet. Nämä varusteet
on mainittava ennakko-ohjeessa.
SEIKKAILIJA- JA TARPOJASARJAT
•

Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, eväät,
juomapullo tai vastaava, kynä, heijastin, henkilökohtaiset lääkkeet, partiohuivi

•

Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria,
haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet), 2 kompassia, valaisin, kello

SAMOAJA- JA VAELTAJASARJAT
•

Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, eväät,
juomapullo tai vastaava, kynä, heijastin, henkilökohtaiset lääkkeet, partiohuivi,
kompassi, kello, valaisin, yöpymisvarusteet (vartion harkinnan mukaan, ellei
järjestäjä ole antanut tarkempia ohjeita)

•

Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria,
haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet), majoite, retkikeitin (vähintään 1 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. Vaadittavien varusteiden käyttötarkoitus on käytävä
varusteluettelosta selvästi ilmi (esim. sivuleikkurit 1,0 mm rautalangan
katkaisemiseen). Luettelossa ei saa olla sellaisia varusteita, joiden hankkiminen on
kohtuuttoman vaikeaa tai kallista (esim. vintilä). Järjestäjän on otettava huomioon
myös vuodenaika sekä kyseisen sarjan ikäkausi. Sama koskee myös varusteita, joiden
kuljettaminen on kohtuuttoman riskialtista tai vaikeaa. Järjestäjän on tarjottava
edellä mainitut varusteet.
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Tarpojasarjan vartioita saa vaatia ottamaan mukaan ainoastaan tavanomaisia
työkaluja. Poranteristä voidaan vaatia vain puuporanteriä. Sallitut koot ovat 6 mm, 8
mm, 10 mm, 12 mm ja 16 mm. Taltoista voidaan vaatia vain 12 mm tasa- ja
kourutalttoja.
Akkuporakoneita lukuun ottamatta muiden kuin järjestäjän tarjoamien
sähkötyökalujen käyttö tehtävissä on kielletty, ellei järjestäjä toisin ohjeista.

§22
KILPAILUREITIT
Kilpailureitti koostuu vaellustaipaleista 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).
REITTIEN PITUUDET SARJOITTAIN

SEIKKAILIJA

TARPOJA

SAMOAJA,
KEVYT

VAELTAJA

NOPEAKULKUINEN
KILPAILUREITTI*

4–8 km

5–10 km

15–25 km

15–30 km

HIDASKULKUINEN
KILPAILUREITTI

3–7 km

3–8 km

10–18 km

10–20 km

Nopeakulkuinen kilpailureitti tarkoittaa esimerkiksi reittiä, jossa on vähän
korkeuseroja, joka kulkee suurilta osin kaupungissa tai maastossa, jossa on hyvä
polkuverkosto.
Kilpailureitin ja pikataipaleen pituus mitataan lähtöpaikasta maaliin lyhintä
kulkukelpoista reittiä käyttäen. Pikataipaleiden osuus reitistä saa olla korkeintaan ¼
koko reititstä. Suunnistustehtävissä reitin pituus lasketaan ihanneradan mukaan, tai
jos vartio saa jakaantua, annettujen ratojen tai ihanneratojen keskiarvona.
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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 kyseisessä tehtäväkäskyssä. Rastipisteisiin on rastin sulkemisen
jälkeen jätettävä rastilippu ja -tunnus.
Vaellusrasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Vartion jättäessä väliin
yhdenkin vaellusrastin, katsotaan se kilpailun keskeyttämiseksi (ks. §8).
Sulkeutuneiden rastien osalta rastilla käynti kontrolloidaan rastitunnuksella tai leimalla. Jos kaksipäiväinen kilpailu järjestetään yksipäiväisenä, käytetään arvoja
jotka ovat 75% tämän taulukon arvoista.

§23
VARTIOIDEN JAKAANTUMINEN
Seikkailija- ja tarpojavartio ei saa jakaantua missään tilanteessa. Samoajasarjan ja
kevyen sarjan vartiot voidaan jakaa kahtia niin, ettei yksikään vartion jäsen ei kulje
yksin. Vaeltajasarjan vartiot voidaan jakaa vapaasti. Jakaantuneena kuljettava osuus
on enintään 1/4 koko kilpailureitin pituudesta. Jakaantuneena kuljettavilla osuuksilla
voi olla myös tehtäviä. Jos vartio saa jakaantua, on se ilmoitettava tehtäväkäskyssä.
Vartion jakaantuessa on tehtäväkäskystä tai jakaantumisohjeesta käytävä ilmi:
tehtäväluettelon mukainen tehtävä, tehtävän maksimipisteet (kullakin reitillä) ja
tehtävän suorittamiseen vaadittavat pakolliset varusteet.
Rastialueella vartion saattaja voidaan ohjata vartiosta erilleen odottamaan. Turkoosin
sarjan suunnistustehtävä tulee suunnitella siten, että eksymisvaaraa ei ole. Saattajat
eivät osallistu suunnistustehtävään vartion mukana. Turkoosi sarja voi suorittaa
esimerkiksi reittiviiva- tai tarkkuussuunnistuksen, taikka suunnistaa
puistosuunnistuksen pienellä tarkkaan rajatulla alueella.
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§24
KILPAILUJEN LUONNE JA KESTO
Seikkailija- ja tarpojasarjat ovat luonteeltaan päiväretkiä. Kevyt sarja on luonteeltaan
helppo yöretki. Samoaja- ja vaeltajasarjat ovat luonteeltaan vaativia yli yön kestäviä
vaelluksia.
Kaikille yösarjoille on varattava yöpymistauko, jonka aikana vartio ei saa suorittaa
tehtäviä. Mahdolliset yörastitehtävät on palautettava ennen yöpymistauon alkua.
Mahdollinen käytöstehtävä voi olla suoritettavana myös yöpymistauon aikana.
Yöpymistauon minimipituus on samoajasarjoilla 5 tuntia, vaeltajasarjoilla 3 tuntia ja
kevyellä sarjalla 6 tuntia.

KILPAILUJEN JOHTO
§25
Kaikista kilpailuun liittyvistä käytännön järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta.
Kilpailunjohtajalla, tehtävistä vastaavilla henkilöillä ja tulostoimiston päälliköllä
tulee olla SP:n II luokan tuomarikortti tai vastaavat taidot. Kilpailunjohtajalla tulee
lisäksi olla osaamista partion tapahtumaprojektien johtamisesta. Ratamestarin tulee
olla kokenut suunnistaja.

KILPAILUOHJEET
§26
Ennakko-ohje on toimitettava kilpailuun ilmoittautuneille vartioille ja
tuomarineuvoston jäsenille viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailua. Siinä on oltava
seuraavat tiedot:
•

Järjestäjän yhteystiedot

•

Kokoontumisaika ja -paikka

•

Kilpailun yleisaikataulu

•

Sarjakohtaiset pakolliset varusteet

•

Kilpailukohtaiset muut tarvittavat varusteet
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•

Mahdolliset muutokset julkaistuun tehtäväluetteloon

•

Kulkuyhteydet ja ajo-ohjeet

•

Määräys SP:n turvallisuusohjeisiin tutustumisesta

•

Ohjeita kilpailijoille

•

Ohjeita huoltajille

•

Tiedot mihin osanottomaksu oikeuttaa

•

Osanottomaksuun kuulumattomat maksulliset palvelut ja niiden hinnat

•

Sääntöjen § 8 ja § 10 on laitettava sellaisenaan

§27
Kilpailupaikalla tarvittaessa annettavassa ohjeessa on oltava järjestäjän määräykset
ja ohjeet kilpailun suorittamisesta sekä muut kilpailijoille tarpeelliset tiedot ja
mahdolliset muutokset ennakkoohjeeseen. Ohje voi olla monistettu tai seinäohje.

KILPAILUJEN TULOKSET
§28
Valvoja hyväksyy tarkastetun tulosluettelon julkaistavaksi. Tarkastettu tulosluettelo
on toimitettava kilpailuvartioille, piirin kilpailutoimikunnalle ja tuomarineuvoston
jäsenille lähtökohtaisesti kilpailupäivänä, kuitenkin viimeistään 1 viikon kuluessa
kilpailun päättymisestä. Tulosluettelo on julkaistava avoimesti internetissä.
Tulosluettelosta on käytävä selville kilpailuvartion nimi, lippukunta, tarvittaessa
piiri, sijoitus, kilpailuvartion yhteispisteet, sen tehtäväkohtaiset pisteet sekä kunkin
tehtävän nimi, numero ja maksimipisteet. Pisteet ilmoitetaan 0,1 pisteen
tarkkuudella. Tasatuloksessa vartion sijoituksen ratkaisee tuomarineuvoston ennalta
määräämien tehtävien pisteet. 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.
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Tällä tuetaan kilpailun kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamista. Vastaavat tiedot
on julkaistava myös tulosluettelon yhteydessä internetissä.
TULOSTEN LASKU TALVIKISOISSA
Talvikisoihin osallistuu PäPan ja Uudenmaan kisaajia. Niissä pisteet lasketaan kunkin
sarjan sisällä kokonaiskilpailuna. Tavarapalkinnot jaetaan kilpailun sijoituksen
perusteella piiristä riippumatta. Kiertopalkinnot, mitalit ja lippukuntakisan pisteet
määräytyvät samasta tulosluettelosta katsotun ”sijoitus päpalaisista” -mukaisesti.

§29
PALKINTOJENJAKO
Palkintojenjako pidetään lähtökohtaisesti kilpailun maalissa. Palkinto voidaan jakaa
kilpailupaikalla, kun valvoja on hyväksynyt tulokset ja 15 minuutin sisällä tulosten
julkaisemisesta kilpailupaikalla tehdyt tarkistuspyynnöt ja vastalauseet on käsitelty.
Jos palkintojenjakoa ei tehdä kilpailun maalissa, on mahdollista järjestää erillinen
palkintojenjakotilaisuus. Noutamattomat palkinnot voi noutaa piirin toimistolta.

KILPAILUJEN VALVONTA
§30
Kilpailujen valvonnan tarkoituksena on varmistaa kilpailuprojektin onnistuminen,
sääntöjen ja partiohengen mukaisten kilpailujen toteutuminen sekä auttaa ja
kouluttaa järjestäjiä.

§31
Piirin kilpailutoimikunta nimeää kilpailuille valvojan. Valvoja tulee nimetä hyvissä
ajoin heti kilpailuprojektin alkuvaiheessa. Valvojan ollessa estynyt, tai vielä
nimeämättä, valvonnasta vastaa järjestelyluvan myöntäjä. Valvojan on tarkastettava
ja hyväksyttävä tehtäväluettelo ja kilpailukutsu ennen näiden julkaisemista sekä
kaikki kilpailua koskevat suunnitelmat. Valvoja ja kilpailunjohtaja ovat vastuussa
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kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja SP:n turvallisuusohjeen noudattamisesta.
Valvojalla on oikeus kieltää sääntöjen, partiohengen tai SP:n turvallisuusohjeen
vastaiset tehtävät ja kilpailujärjestelyt.
Valvojalle voidaan nimetä apuvalvoja. Valvoja on vastuussa myös mahdollisten
apulaistensa suorittamista valvontatehtävistä. Valvoja tarkastaa tulosluettelon ja
lopulliset tulokset ennen niiden julkaisemista.

TUOMARINEUVOSTO
§32
TUOMARINEUVOSTON KOKOONPANO JA TOIMINTA-AIKA
Tuomarineuvostoon kuuluu:
•

Puheenjohtaja, jonka nimeää piirin kilpailutoimikunta

•

Kilpailun valvoja

•

Kilpailunjohtaja

Tuomarineuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi apuvalvojalla.
Tuomarineuvosto voi kuulla myös muita henkilöitä.
Tuomarineuvoston toiminta alkaa viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna,
kun kilpailijoiden ilmoittautuminen kilpailupaikalla päättyy. Tuomarineuvoston
toiminta päättyy kahden kuukauden kuluttua lopullisten tulosten toimituspäivästä.
Jos tuomarineuvoston puheenjohtaja on estynyt saapumasta kilpailupaikalle,
kilpailun valvoja nimittää tilalle korvaavan henkilön. Mikäli valvoja on estynyt
saapumasta kilpailupaikalle kilpailun ajaksi, apuvalvoja korvaa valvojan.

§33
TUOMARINEUVOSTON JÄSENTEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET
Puheenjohtajalla ja kilpailun valvojalla tulee olla vähintään SP:n II luokan
tuomarikortti.
Kilpailunjohtajalla tulee olla osaamista partion tapahtumaprojektien johtamisesta
sekä kokemusta partiotaitokilpailujen järjestelyistä tai SP:n II luokan tuomarikortti.
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Tuomarineuvoston jäsenten pätevyysvaatimuksista voidaan joustaa piirin
kilpailutoimikunnan päätöksellä.

§34
TUOMARINEUVOSTON TEHTÄVÄT
Tuomarineuvosto toimii kaikissa ratkaisuissaan partiohenkeä ja
oikeudenmukaisuusperiaatetta noudattaen. Tuomarineuvosto ratkaisee muun
muassa seuraavat asiat:
Ennen kilpailun alkua
•

Määräävät tehtävät, jonka perusteella sijoitukset tasatuloksen sattuessa
ratkaistaan

Kilpailun aikana
•

Kilpailun luonteen muutokset (esim. yökilpailun muuttaminen päiväkilpailuksi
sääolosuhteiden vuoksi, poikkeaminen yöpymistauon aikarajoista)

•

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 10 ja 12
määräämissä tapauksissa

Kilpailun jälkeen
•

Vastalauseet, tarkistuspyynnöt ja muut mahdolliset asiat

Tuomarineuvoston päätökseen ei voi hakea muutosta.
Tuomarineuvosto puhuttelee turkoosin sarjan saattajia kilpailun lähdössä ja
tähdentää reilun pelin merkitystä.
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Kaikkien tuomarineuvoston jäsenten tulee olla kilpailupaikalla koko kilpailun ajan.
Tuomarineuvosto ratkaisee asiat yksinkertaisella äänienemmistöllä, tasatuloksen
sattuessa puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tuomarineuvoston on tiedotettava
päätöksistä kirjallisesti asianosaisille niin pian kuin se on mahdollista.

TARKISTUSPYYNNÖT JA VASTALAUSEET
§35
TARKISTUSPYYNTÖ
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi.
Tarkistuspyynnössä ei ole kyseessä vastalause, eikä sillä voi vaatia tehtävän
hylkäämistä. Tarkistuspyyntö on tehtävä viikon kuluessa tulosten julkaisusta.
Tarkistuspyyntö on maksuton ja se on tehtävä järjestäjän ilmoittamalla tavalla
kirjallisesti (esim. sähköpostitse). Näin tehtyyn tarkistuspyyntöön on annettava
perusteltu vastaus.

§36
VASTALAUSE
Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita ja tehtävien arvostelua vastaan on
jätettävä tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa tulosten
julkaisusta. Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja sen voi esittää vain kilpailuvartio.
Vastalausemaksu on puolet osanottomaksusta ja se tulee maksaa jätettäessä
vastalause tuomarineuvoston pj:lle tai vastalausetta postitettaessa järjestäjän
ilmoittamalla tavalla.
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 oikeudenmukaisesti. Yksittäistä vartiota koskevissa
päätöksissä vartiota tai sen jäsentä on ensin kuultava.
Tuomarineuvoston on annettava vastalauseen tekijälle perusteltu kirjallinen päätös
vastalauseesta viikon kuluessa sen saapumisesta.
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Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Maksu voidaan palauttaa
myös muulloin, jos tuomarineuvosto katsoo sen aiheelliseksi.

SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO
§37
Nämä säännöt on muokattu Suomen Partiolaisten kilpailusäännöistä, jotka ovat
tulleet voimaan 1.4.2019. Nämä säännöt on hyväksynyt piirihallitus kokouksessaan
II/2020 ja niitä noudatetaan 1.1.2021 alkaen. Näihin sääntöihin voidaan tehdä
muutoksia piirihallituksen päätöksellä. Piirihallituksen tulee kuulla piirin
kilpailutoimikuntaan muutoksen valmistelussa. Järjestelyvuorojen (liite 1)
muutoksista päättää piirineuvosto.
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LIITE 1

YLEISMESTARUUS
Yksittäisten partiotaitokilpailujen lisäksi voidaan vuosittain laskea lippukuntien
välinen partiotaitojen yleismestaruus. Pisteet lasketaan oheisen taulukon mukaisesti.

Sijoitus PäPalaisista
vartioista

Piirin kilpailu ja
Punkku

SM-kilpailu

1.

15 p.

7 p.

2.

12 p.

5 p.

3.

9 p.

3 p.

4.

7 p.

2 p.

5.

6 p.

1 p.

6.

5 p.

1 p.

7.

4 p.

1 p.

8.

3 p.

1 p.

9.

2 p.

1 p.

10. tai suurempi

1 p.

1 p.

Lisäksi menestyksestä SM-kisoissa voi saada 5 lisäpistettä kultamitalista, 3 hopeasta
ja yhden pronssista. Piirin kilpailutoimikunta vastaa tulosten laskemisesta ja
julkistamisesta sekä palkintojen jakamisesta innokkaimmille kilpailulippukunnille.

24

LIITE 2

HANGEN JA TÖRMÄN JÄRJESTELYVUOROT
Törmä

Hanki

2021

Pohjois-Helsinki

Keski-Helsinki

2022

Itä-Vantaa

Uusimaa

2023

Kaakkois-Helsinki

Länsi-Helsinki

2024

Keski-Helsinki

Etelä-Helsinki

2025

Länsi-Helsinki

Uusimaa

2026

Itä-Helsinki

Kaakkois-Helsinki

2027

Koillis-Helsinki

Pohjois-Helsinki

2028

Länsi-Vantaa

Uusimaa

2029

Etelä-Helsinki

Itä-Helsinki

2030

Pohjois-Helsinki

Länsi-Vantaa

2031

Itä-Vantaa

Uusimaa

2032

Kaakkois-Helsinki

Koillis-Helsinki

2033

Keski-Helsinki

Itä-Vantaa

2034

Länsi-Helsinki

Uusimaa

2035

Itä-Helsinki

Keski-Helsinki

2036

Koillis-Helsinki

Länsi-Helsinki

2037

Länsi-Vantaa

Uusimaa

2038

Etelä-Helsinki

Etelä-Helsinki

PIIRIN KISOJEN JÄRJESTELYN KÄYNNISTÄMINEN
1. Kilpailutoimikunta nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön kutakin kisaa varten.
2. Vastuuhenkilö ottaa vuotta ennen järjestelyvuoroa yhteyttä järjestelvuorossa
olevaan alueeseen.
3. Kilpailutoimikunta järjestää partiotaitokilpailujen toimitsijakurssin 1‒2 kertaa
vuodessa.
4. Kilpailujärjestäjien apuna on kilpailutoimikunnan nimeämä valvoja, joka pyritään
etsimään edellisvuoden kilpailun järjestäneeltä alueelta.
5. Jos alue ei järjestä kilpailua, tällöin ko. kilpailua ei järjestetä. Piirin mestaruus
voi- daan ratkaista esimerkiksi muuttamalla yökilpailu järjestelyistään
kevyemmäksi päiväkilpailuksi tai suunnistuskilpailuksi.
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Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
Puh. 09-8865 1200
papa.toimisto@partio.fi
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi
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