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  Nuorisotyö

LIIKUNTAKALUSTOKILPAILUN SÄÄNNÖT

KILPAILUN TARKOITUS

Kilpailun tarkoituksena on kiinnittää osastojen huomio palokuntalaisen perus-
ominaisuuksiin, hyvään tietoon ja taitoon, jotta palokuntanuorten koulutukseen
saadaan lisää yksi tavoitettavissa oleva lyhyen tähtäimen päämäärä. Kilpai-
lussa olevien rastien aiheet ovat tavanomaisia palokuntatyössä esiin tulevia,
joten koulutuksen edistymistä voidaan seurata osittain myös niistä.

PALKINNOT

Kiertopalkinnon saa omakseen kolme perättäistä tai muutoin yhteensä viisi kiin-
nitystä saanut Uudenmaan Pelastusliiton jäsenosasto. Jos voittaja joukkue
koostuu kahden eri palokunnan nuorista, niin palokunnat päättävät keskenään
palkinnon sijoittamisesta palokuntien kesken. Tällöin kiertopalkintoon kaiverre-
taan kummankin palokunnan nimet.

Joukkueet jotka sijoittuvat sijoille 1, 2 ja 3 saavat mukaansa pokaalin. Jos jouk-
kue koostuu kahden eri palokunnan nuorista, niin pokaaleja jaetaan kaksi. Täl-
löin pokaaliin kaiverretaan sijoitus sekä 1 / 2 ja 2 / 2. Joukkueen jäsenet saavat
lisäksi henkilökohtaiset mitalit.

JOUKKUE

Kilpailuun osallistuva joukkue koostuu kolmesta palokuntanuoresta, joista yksi
saa olla korkeintaan 17 v. täyttänyt ja muut kaksi korkeintaan 14 v. täyttäneitä.
Joukkueen jäsenen ikä lasketaan kilpailupäivän mukaan ja tarkistetaan tarvitta-
essa esimerkiksi Kela-kortista.

Kilpailujoukkue voi koostua myös useamman eri palokunnan nuorista. Tällainen
joukkue kilpailee tasavertaisesti yhdestä palokunnasta koostuvan joukkueen
kanssa.

Muulla kokoonpanolla kilpaileva joukkue ei kilpaile sijoituksista, mutta voi osal-
listua kilpailuun niin sanottuna ”nolla joukkueena”.

Joukkueen jäsenen kilpailuvarustus on palokuntanuorten kypärä leukahihnalla
ja käsineet.
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KILPAILUN AJANKOHTA

Kilpailu järjestetään vuosittain huhti-toukokuun aikana.

JÄRJESTELYT

Järjestävä alue päätetään pelastusliiton nuorisotyötoimikunnan kokouksessa.
Kilpailukutsut tulee lähettää kuusi viikkoa ennen kilpailupäivää. Kutsussa on
myös mainittava tehtävärastien luonne. Rastien luonne on mainittava riittävällä
tarkkuudella, jotta joukkueella on mahdollisuus harjoitella rasteja etukäteen.
Rastin luonteeksi ei riitä siis esimerkiksi ainoastaan ”palokunta-aiheinen”.

KILPAILUN PERIAATE

Joukkueet kiertävät kilpailuradan vuoron perään ja kokonaissuoritusaika ratkai-
see voittajan. Ajanotto maalissa pysäytetään kun viimeinen joukkueen jäsen
ylittää maaliviivan.

Radan pituuden tulee olla yli 2 kilometriä ja sellainen, että ihanneaika yhden
joukkueen osalta on 15–30 minuuttia. Radalla tulee olla 4-7 tehtävärastia, joi-
den suorittamisen saa aloittaa vasta kun kaikki joukkueen jäsenet ovat rastialu-
eella. Ohjeet rastin suorittamiseen tulee antaa joukkueelle kirjallisesti. Joukkue
saa jatkaa matkaa vasta hyväksytyn suorituksen jälkeen.

Rastin suoritus pisteytetään siten, että virheellisestä osasuorituksesta jaetaan
virhepisteitä. Yksi virhepiste vastaa jokaiselle radalle etukäteen määriteltyä ai-
kaa, joka lisätään joukkueen kokonaisaikaan.

Virhepisteiden maksimimäärän tulee olla sellainen, että yksikään joukkue ei voi
voittaa kilpailua ainoastaan juoksemalla radan läpi suorittamatta yhtään tehtä-
vää. Jokaisella rastilla on etukäteen määritelty maksimisuoritusaika, joka täytyy
odottaa siinä tapauksessa, jos rastia ei edes yritä suorittaa. Jos joukkueen suo-
ritusaika venyy yli tämän maksimiajan, niin suoritus keskeytetään kyseisen ras-
tin osalta ja joukkueelle lisätään myös mahdolliset virhepisteet.

Rasteilla tulee olla riittävästi suorituspaikkoja tai varauduttava ottamaan odo-
tusaikaa joukkueella, joka ruuhkautumisen vuoksi joutuu odottamaan pääsyä
rastille.

TEHTÄVÄRASTIT

Rasteilla suoritettavien tehtävien tulee olla tavanomaisia palokuntatyössä esiin
tulevia tehtäviä. Yksi rasti saa olla kirjallinen ja yhden rasteista tulee käsitellä
ensiapua.
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TUOMARIT
Kilpailun ylituomarina toimii pelastusliiton nuorisotyötoimikunnan nimeämä hen-
kilö ja muina tuomareina järjestävän alueen nuorisotyötoimikunnan valitsemat
ja kilpailun ylituomarin hyväksymät henkilöt.

SÄÄNTÖMUUTOKSET

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Uudenmaan Pelastusliitto ry:n
nuorisotyötoimikunta ja muutoksista on ilmoitettava osastoille ennen
seuraavan kilpailukutsun lähettämistä.


