JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

Kilpailutoimintaa koskevat säännöt

1§ Sääntöjen soveltaminen ja voimaan astuminen
Näitä sääntöjä sovelletaan korvaavin osin Suomen Partiolaiset ry:n kilpailutoiminnan sääntöjen
kanssa. Säännöt tulevat voimaan 1.2.2010 alkaen.
2§ Järjestelyvuorot
Piirihallitus vahvistaa piirin kisojen järjestelyvuorot kilpailujaoksen esityksen perusteella
muutaman vuoden välein. Järjestelyvuorot päätetään 5-10 vuodeksi kerrallaan. Jokainen
lippukunta järjestää vuorollaan talvi-, kevät-, syys- tai sudenpentukilpailut. Järjestelyvuoroja
jaettaessa pyritään ottamaan huomioon lippukuntien koko ja johtajiston määrä ja yhteisiä
järjestelyvuoroja pyritään antamaan saman lähialueen lippukunnille.
Lippukunnat voivat esittää toiveita tulevista järjestelyvuoroista, mutta lähtökohtaisesti
vahvistettuja järjestelyvuoroja ei voi perua. Ensisijaisesti järjestäjän tulee yrittää löytää yksi tai
useampi lippukunta mukaan auttamaan järjestelyissä. Erityisistä syistä vuoroja voi myös vaihtaa
päikseen, mikäli se sopii molemmille osapuolille. Kaikki vaihdokset ja muutokset tehdään piirin
kilpailujaoksen kautta.
3§ Piirissä järjestettävät kilpailut ja osallistumisoikeus
Piirissä järjestetään vuosittain koko piirin yhteiset talvi- ja syyskilpailut. Kevätkilpailut, joissa
kilpaillaan oranssissa, vihreässä ja seikkailijasarjassa, sekä sudenpentukilpailut järjestetään
kolmella suuralueella (pohjoinen, itäinen ja läntinen). Lippukunnat osallistuvat ensisijaisesti
oman alueensa kilpailuihin, mutta esimerkiksi selvästi lyhyemmän matkan vuoksi on mahdollista
osallistua toisen alueen kilpailuun.
Kevätkilpailun järjestäjä voi halutessaan järjestää myös valkean sarjan, jossa kilpailujoukkue
koostuu kolmesta yli 15-vuotiaasta partiolaisesta. Mikäli oman alueen kevätkilpailussa ei
järjestetä valkeaa sarjaa, voivat valkean sarjan vartiot osallistua toisen alueen kilpailuun.
Kilpailuun mahdollisesti kutsuttavat ulkopuoliset vartiot kilpailevat kilpailun ulkopuolella ellei
kilpailujaoksen kanssa toisin sovita.
4§ Osallistumismaksu ja kilpailun talous
Piirihallitus määrittelee kilpailuiden osallistumismaksut vuosittain talousarvion tekemisen
yhteydessä. Järjestäjät voivat valita ohjelmatapahtumien kolmesta talousmallista itselleen
sopivimman.
Kilpailun budjetista tulee maksaa kilpailun valvojan kahdet matkakulut kilpailu- tai
kokouspaikalle ja takaisin piirin normaalin taksan mukaan.
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5§ Kilpailukutsun ja tehtäväluettelon julkaiseminen
Kevään kilpailujen tärkeimmistä tiedoista julkaistaan kooste Liplatuksen numerossa 1.
Kevätkisojen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot julkaistaan piirin internetsivuilla mahdollisimman
hyvissä ajoin ennen kilpailuja. Syys- ja talvikisojen kilpailukutsut julkaistaan Liplatuksessa.
Kilpailukutsut ja tehtäväluettelot julkaistaan myös piirin internetsivuilla.
6§ Tiedottaminen
Partiotaitokilpailun järjestäjä vastaa kilpailun tiedottamisesta. Aikataulut ja käytännöt sovitaan
viestintäsihteerin kanssa ennen kilpailukutsun julkaisemista.
7§ Tuomarineuvosto
Piirin kilpailuissa tuomarineuvostoon kuuluu kilpailun johtaja, valvoja, tuomarineuvoston
puheenjohtaja sekä kilpailijoiden edustaja. Kilpailun valvoja voi tarvittaessa toimia
tuomarineuvoston puheenjohtajana.
Kilpailujaosto nimeää kilpailijoiden edustajan järjestäjän esityksen perusteella. Kilpailijoiden
edustaja ei saa kuulua järjestävään lippukuntaan ja hänellä tulee olla riittävästi kilpailukokemusta.
Mahdollisuuksien mukaan kilpailijoiden edustaja nimetään seuraavan vastaavan kilpailun
järjestelytoimikunnasta.
8§ Luonnonolosuhteet
Mikäli kilpailujen alkaessa luonnonolosuhteet (kova pakkanen, myrsky) ovat kovat, on
tuomarineuvoston harkittava kilpailujen alkamisen siirtämistä, kilpailujen muuttamista
päiväkilpailuksi tai kilpailujen siirtämistä toiseen ajankohtaan. Ensisijaisesti on pyrittävä
järjestämään päiväkilpailu. Luonnonolosuhteiden niin vaatiessa on järjestelyt tuomarineuvoston
päätöksellä sovellutettava sääolosuhteisiin (esimerkiksi lyhennetty reitti, kiritaipaleet poistettu,
yöpyminen sisällä jne.) Näissä olosuhteissa kilpailujen järjestäjällä on oikeus sulkea pois
kilpailusta puutteellisesti varustautuneet vartiot tai muuten arviointikyvyttömät vartiot sekä
lähtöpaikalla että kilpailujen aikana.
Mikäli kilpailut siirretään toiseen ajankohtaan eikä niitä voida silloinkaan järjestää, kilpailut
perutaan. Peruttaessa kilpailut kokonaan kilpailuvartioille palautetaan puolet osanottomaksusta.
Toisella puolella katetaan kilpailusta siihen mennessä aiheutuneet kulut. Mikäli kuluja on
syntynyt enemmän kuin osanottomaksuilla katetaan, maksaa erotuksen piiri.
9§ Kiertopalkinnot
Piirin talvi-, kevät ja syyskilpailuissa jokaisella sarjalla on omat kiertopalkintonsa.
Kevätkilpailujen kiertopalkinnot ovat alueelliset. Kiertopalkinnot kiertävät katkeamatta.
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Voittajavartiot huolehtivat kukin itse palkinnon kaiverruttamisesta ajoissa ja sen toimittamisesta
seuraavaan vastaavaan kilpailuun. Järjestäjän tulee valvojan kanssa yhteistyössä huolehtia että
kiertopalkinnot tulevat edellisiltä voittajavartioilta kilpailupaikalle. Valvojan tulee huolehtia
tiedot kiertopalkintojen saajista kilpailujaoksen kiertopalkintovastaavalle.

10§ SM-kilpailupaikkojen jakoperusteet
Kevätkisoissa kiintiöpaikat jaetaan alueiden kilpailuihin ilmoittautuneiden vartioiden suhteessa,
jokaisella alueella on kuitenkin jaossa vähintään yksi SM-paikka sekä oranssiin että vihreään
sarjaan. Menestyspaikat kuuluvat sille alueelle, johon paikan hankkinut lippukunta kuuluu,
riippumatta siitä osallistuuko kyseinen lippukunta oman alueensa kilpailuun. Paikkojen
kokonaislukumäärät kerrotaan sarjoittain jokaisen kilpailujen ennakko-ohjeessa.
Ruskeassa ja harmaassa sarjassa vartio saa pitää hankkimansa menestyspaikan. Edellytyksenä
tälle on, että vartio kilpailee samalla nimellä tai sen jäsenistä 2/3 on samoja kuin edellisenä
vuonna. Vartion tulee ilmoittaa piirin kilpailujen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä
ohjelman toimistolle käyttävänsä paikkansa, jolloin se voidaan ottaa huomioon piirin kilpailun
ennakko-ohjeessa.
SM-paikat jaetaan piirin kilpailujen sijoitusten mukaan ja kaikilla piirin kilpailuihin osallistuneilla
vartioilla on etusija niitä jaettaessa. Mikäli paikkoja jää yli, voivat myös sellaiset vartiot, jotka
eivät ole osallistuneet piirin kilpailuihin, päästä mukaan SM-kilpailuihin. Piirin syyskilpailujen
järjestäjä saa yhden paikan SM-kilpailuihin ja talvikilpailujen järjestäjä kaksi (eri sarjoista).
Ehtona on, että järjestäjä ilmoittaa viimeistään ennakko-ohjeessa mihin sarjaan/sarjoihin se
edustusvartionsa lähettää.

Nämä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n Kilpailutoimintaa koskevat säännöt on hyväksytty
piirihallituksen kokouksessa 02/2010 ja päätetty ottaa käyttöön kevätkisoista 2010
alkaen.
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