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SOIHTUMALJA KILPAILUSÄÄNNÖT

1 § Ennakoivat toimenpiteet

Otetaan valokuvat tai muut vihjeet suorituspaikasta.

Ilmoittautumiset kilpailuun vastaanotetaan heti kun leiri on virallisesti avattu.

Kysymykset valmistellaan ennen leiriä ja ovat vain ohjelmatoimiston kilpailusta vastaavien tiedossa.

2 § Kilpailun tarkoitus

Kilpailulla pyritään kehittämään nuorten reagointikykyä, kykyä hahmottaa annetun kirjallisen tai suullisen 
tehtävän määrittelemää toimeksiantoa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

3 § Kilpailun toimeenpano

Kilpailu suoritetaan Uudenmaan ja Helsingin pelastusliittojen nuorisoleireillä vuosittain.

§ 4 Ohjelmatoimiston päällikön vastuut

Kilpailun suunnittelu ja toteutus annetun ajan puitteissa.

Kilpailun mitaleiden ja kunniakirjojen hankinta.

Valvonta, että soihtumaljapokaali toimitetaan leirille ajoissa.
- palokuntien kiinnitykset kilpailusäännön liitteenä

Tulosten ja voittajajoukkueen yhteystietojen taltioiminen.

Määrää kilpailun toimihenkilöt.

Huolehtii tehtävien menettelytapojen ja tulkintojen yhdenmukaisuudesta.

Käyttää ylintä päätösvaltaa kilpailun suhteen oikeudenmukaisesti

§ 5 Kilpailurakenne

Kilpailu on kaksiosainen

Kirjallinen testi sisältää kymmenen (10) kappaletta oikein/väärin tai vastaavia nopeasti selvitettäviä kysymyksiä
- kysymykset voivat olla miltä alalta tahansa, huomioiden kuitenkin vastaajien ikärakenteen
- kysymysten tulee olla sekä motivoivia että hauskoja
- oikea vastaus vähentää kokonaissuoritusaikaa 5 sekuntia.

Käytännön kilpailurata sisältää viisi (5) kappaletta tehtävärastia joille suunnistetaan rasteilla näytettävien 
valokuvien avulla

- tehtävät saavat olla vapaamuotoisia joko palo- ja pelastusalan tai muita hauskoja toiminnallisia 
tapahtumia

§ 6 Kilpailun luonne

Periaatteena on määritellä rastin tehtävä muutamin sanoin tai lausein ja tehtävä tulee suorittaa annetun ohjeen 
mukaisesti.

Kaikki se mitä ei erikseen kielletä on sallittua kunhan tehtävän tavoite täyttyy.

Rastille on sallittu kerätä myös harhauttavaa rekvisiittaa.
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§ 7 Kilpailuryhmät

Joukkue on palokuntapohjainen.

Eri palokunnista kootut joukkueet voivat osallistua kilpailuun ns. nollajoukkueena kilpailun ulkopuolella.

Kilpailujoukkueen tulee olla kolmihenkinen.

Joukkueen jäsenistä vain yksi saa olla 15–17 vuotta täyttänyt palokuntanuori, muut 14 vuotta tai alle.

§ 8 Kilpailusuoritus

Kilpailujoukkueet vastaavat karanteenissa kirjalliseen testiin joukkuekohtaisesti.

Kilpailujoukkueet lähtevät rastiradalle arvotussa järjestyksessä.

Kirjallinen testipaperi kulkee joukkueen mukana. Testipaperiin rastivalvojat merkitsevät viisikirjaimisen 
salasanan rastia vastaavan kirjaimen muodossa merkiksi oikeasta suoritusjärjestyksestä.

Aika käynnistyy kun joukkue lähtee karanteenista ja päättyy kun joukkue on hyväksyttävästi suorittanut 
tehtävät ja viimeinenkin joukkueen jäsen on saavuttanut sovitun maalipaikan.

Joukkueet suunnistavat rastilta seuraavalle rastille näytetyn vihjeen perusteella.

Rastivalvojien kanssa on sovittu etukäteen pelisäännöistä eli siitä, mikä on hyväksytty suoritus ja mikä ei.

Joukkue saa jatkaa matkaa kun rastivalvoja antaa kirjallisen testipaperin takaisin joukkueen kipparille.

Rasteille varataan riittävästi rinnakkaisia suorituspaikkoja.

Mikäli joukkue saa todistettavasti ulkopuolista apua, tulee apua saaneen joukkueen suoritus hylätä 
kokonaisuudessaan samoin kuin apua antaneen palokunnan joukkue.

§ 10 Kilpailun voittaja

Voittaja on se joukkue jonka suoritusaika on nopein huomioiden sekä kirjallinen koe että käytännön tehtävät.

Palkintosijoille päässeille jaetaan henkilökohtainen mitali sekä palokuntakohtainen kunniakirja.

Voittajajoukkue saa Soihtumalja-kiertopalkinnon vuodeksi palkintokaappiinsa.

Soihtumaljan tulokset julkistetaan päätöstilaisuudessa.

§ 11 Voittajajoukkueen NTO:n vastuu

Huolehtii, että soihtumaljapokaali tuodaan seuraavalle leirille ehjänä sekä varustettuna palokuntansa nimi- ja 
vuosilukukaiverruksilla.

§ 12 Soihtumaljapokaali

Soihtumaljapokaalin saa omakseen se palokunta jolla on ensimmäisenä viisi kiinnitystä tai kolme perättäistä 
voittoa.

§ 13 Sääntömuutokset

Mikäli kilpailusääntöjä halutaan muuttaa, toimitetaan muutosehdotukset ohjelmatoimiston päällikön välityksellä 
Gebardiklubin 8-ryhmälle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen seuraavaa kilpailua.


