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1. Johdanto
Nämä säännöt sisältävät yleisiä määräyksiä ja ohjeita partiotaitokilpailu Espoon
Punasen järjestämisestä. Näiden sääntöjen ohella tulee huomioida kilpailuja
järjestettäessä Suomen Partiolaisten kilpailuryhmän julkaisema PT-kilpailujen säännöt
ja järjestelyohjeet sekä EPT:n projektiohjeet.

2. Määritelmä
Espoon Punasella ymmärretään partiokoulutukseen perustuvia maastossa tapahtuvia
vartiokilpailuja.

3. Kilpailuaika
Kilpailu on jokavuotinen. Se järjestetään syyskuun kolmantena viikonloppuna tai
muuna hallituksen hyväksymänä ajankohtana. Ei kuitenkaan samanaikaisesti
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen
kanssa. Kilpailun ajankohta julkaistaan viimeistään viisi kuukautta ennen kilpailua.

4. Osanotto-oikeus
Osanotto-oikeus on kaikilla Espoon ja Kauniaisten alueella toimivilla suomen- ja
ruotsinkielisillä lippukunnilla valkoisessa, keltaisessa, punaisessa, sinisessä,
harmaassa ja kultaisessa sarjassa. Muilla lippukunnilla järjestäjien harkinnan
mukaisesti. Jokainen lippukunta saa osallistua rajattomalla vartiomäärällä kilpailuun.
Kilpailuun ilmoittautuvien vartioiden jäsenten tulee olla Suomen Partiolaisten jäseniä.
Partioon tutustujat voivat osallistua ilman jäsenmaksua, jos he eivät ole aiemmin
osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpailijana. Järjestelyluvan myöntäjä määrittelee
tällöin erillisen vakuutusmaksun.

5. Sarjajako
Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin, eli ikä
on suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi.

Valkoinen sarja

on partiotytöille ja -pojille. Vartioon kuuluu 4–6 saman lippukunnan jäsentä iältään
12–14 vuotta. Lisäksi mukana saa olla 1–2 yli 14-vuotiasta saattajaa. Valkoisen sarjan
saattajat eivät osallistu tehtävien suorittamiseen ellei rastikäskyssä toisin ilmoiteta.
Saattajien pääsääntöinen tehtävä on huolehtia kilpailuvartion turvallisuudesta.

Keltainen sarja

on partiotytöille. Vartioon kuuluu neljä iältään 14 – 18 -vuotiasta tyttöä, joiden
yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 68 vuotta.

Punainen sarja

on partiopojille. Vartioon kuuluu neljä iältään 14 – 18 -vuotiasta poikaa, joiden
yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 68 vuotta.
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Sininen sarja

on 18-vuotiaille ja heitä vanhemmille naispuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu
kolme jäsentä.

Harmaa sarja

on 18-vuotiaille ja heitä vanhemmille miespuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu
kolme jäsentä.

Kultainen sarja

1) on vanhemmille yli 26 -vuotiaille vaeltajille ja johtajille. Vartioon kuuluu
vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä. Kilpailun järjestelytoimikunta voi
harkintansa mukaan myöntää luvan vartiolle ottaa mukaan yksi tai kaksi alle 12
-vuotiasta samaan perheeseen kuuluvaa lasta mukaan, kuitenkin vartion
enimmäismäärän sallimissa rajoissa.
2) on lippukunnan aktiivipartiolaisille tarkoitettu sarja. Vartioon kuuluu kolme
jäsentä: yksi yli 18 -vuotias, yksi 15–18 -vuotias ja yksi alle 15 -vuotias.

Kultaisen sarjan reitin pituus vastaa valkoisen sarjan reitin pituutta. Tehtävien
vaativuustaso on kunkin järjestelytoimikunnan määriteltävissä.
Kultaisessa sarjassa ei jaeta palkintoa pistesijoituksesta.
Kilpailun järjestelytoimikunta voi harkintansa mukaan jättää kultaisen sarjan pois
kisaohjelmasta.
Sekavartiot kilpailevat poikien sarjoissa.
Vartiot, jotka eivät täytä sääntöjen ehtoja, kilpailevat kilpailun ulkopuolella sarjassa,
johon ovat ilmoittautuneet. Tuomarineuvosto voi käyttää harkintaansa vartioiden
ulkopuolelle sulkemisessa.
Kilpailun järjestelytoimikunnalla on oikeus esittää mahdollista lisäsarjaa ja sitä
koskevat säännöt viisi (5) kuukautta ennen kilpailua EPT:n hallitukselle, joka voi ne
hyväksyä.
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6 Järjestämisoikeus
Kilpailu järjestetään alueittain. Aluejako ja järjestämisvuorot noudattavat
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvoston määrittämää aluejakoa. Espoon
Partiotuen varsinainen kokous vahvistaa järjestelyvuorot 10 vuoden välein seuraavaksi
20 vuodeksi. Vuoroja tarkistetaan aluejaon muuttuessa tai muun merkittävän
muutoksen tapahtuessa. Järjestävien lippukuntien jäsenet saavat osallistua kisaan
kilpailun järjestelytoimikunnan harkinnan mukaan.

7 Kilpailun talous
Järjestäjien on esitettävä kilpailun tulo- ja menoarvio kirjallisesti EPT:n hallitukselle
viimeistään 5 kuukautta ennen kilpailua. Tulo- ja menoarviosta on käytävä ilmi
ainakin seuraavat asiat:
Tulot
Menot
- kilpailumaksu
- kuljetukset
- EPT:n osuus
- kilpailijoiden huolto
- muut tulot ja avustukset
- toimistokulut
- tehtävätarvikkeet
- muut hankinnat
- muut menot
- palkinnot
Järjestäjät voivat myös suoda kilpailijoille erilaisia palvelumuotoja varojen sallimissa
rajoissa. Kilpailujen yli- tai alijäämä lankeaa EPT:lle. Kilpailun taloutta valvoo EPT:n
hallitus.

8. Kilpailumaksut
Kilpailumaksun suuruuden vahvistaa vuosittain viimeistään viisi (5) kuukautta ennen
kilpailua kilpailutoimikunnan ehdotuksesta EPT:n hallitus. Kilpailumaksuun sisältyy
tehtävätarvikkeiden lisäksi ainakin järjestäjien hankkimat kilpailukartat. Kilpailusta
pois jääneen vartion kilpailumaksua ei makseta takaisin. Jälki-ilmoittautuneilta
peritään suurempi kilpailumaksu. Kilpailun järjestäjät voivat periä kuljetusmaksua
kilpailuvartiolta.
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9. Valvoja, tuomarineuvoston puheenjohtaja ja hallituksen
yhteyshenkilö
Kilpailun valvonnan tarkoituksena on sääntöjen ja partiohengen mukaisen kilpailun
aikaansaaminen. EPT:n hallitus nimeää tai hyväksyy valvojan viimeistään kuusi
kuukautta ennen kilpailua. Valvojan ja tuomarineuvoston puheenjohtajan tulee olla
täysi-ikäinen, tunnetusti PT-kokemusta omaava ja suunnistustaitoinen henkilö.
Kilpailun valvojan velvollisuuksiin kuuluu:
• valvoa puolueettomasti kilpailijoiden etua järjestelyjen ja kilpailun aikana
• tehdä tarvittaessa esitys kilpailun järjestämisoikeuden mitätöimisestä
hallitukselle
EPT:n hallitus nimeää kilpailun järjestelytoimikunnalle keskuudestaan yhteyshenkilön.
Yhteyshenkilön velvollisuuksiin kuuluu:
• osallistua järjestäjien etsimiseen alueelta
• pitää EPT:n hallitus tietoisena kilpailun järjestelyiden edistymisestä
• huolehtia talousarvio hallituksen hyväksyttäväksi
• huolehtia raportoinnin ja tilinpäätöksen toimittamisesta
Valvoja ja kilpailun johtaja ovat vastuussa rastien oikeasta sijoituksesta sekä reittien
suunnistus- ja vaelluskelpoisuudesta.
Valvojan tulee saada yhtä kuukautta ennen kilpailua lopulliset reitti-/tehtävätiedot
järjestäjiltä.
Valvojan tai tuomarineuvoston puheenjohtajan tulisi toimia seuraavan vuoden
kilpailun järjestelytoimikunnassa.

10 Tuomarineuvosto
Tuomarineuvostoon kuuluu puheenjohtaja, kilpailun johtaja ja valvoja, jotka Espoon
Partiotuki ry:n hallitus nimeää. Kaikkien tuomarineuvoston jäsenten tulee olla koko
kilpailun ajan kilpailupaikalla.
Neuvoston tehtävänä on:
• valvoa, että kilpailussa noudatetaan näitä sääntöjä ja järjestelyohjeita sekä
toimitaan partiohengen mukaisesti
• käsitellä tarkistuspyynnöt ja vastalauseet
• kieltää tarvittaessa vartion tai lippukunnan kilpailuoikeus
• laatia ennen kilpailua tehtäväjärjestys, jonka perusteella sijoitukset
tasatuloksessa ratkaistaan
• ratkaista kaikki kysymykset, joita ei ole määrätty näissä säännöissä tai
järjestelyohjeissa
Tuomarineuvoston päätökset ovat lopullisia. Päätösten tulee olla kirjallisia sekä
perusteltuja. Tasatuloksen sattuessa puheenjohtajan kanta ratkaisee.
Espoon Partiotuki ry
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11 Vastalauseet
Vartiolla on oikeus esittää tarkastuspyyntö koskien järjestelyjä, tehtäviä tai tuloksia
suullisesti, ellei tuomaristoneuvosto vaadi kirjallista tarkastuspyyntöä.
Tarkistuspyyntöoikeus loppuu 2 viikkoa tulosten julkaisemisen jälkeen. Kultaisessa
sarjassa ei voi tehdä tarkistuspyyntöjä eikä vastalauseita.
Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalause voidaan tehdä kilpailun järjestelyä,
tehtäviä tai kilpailijoita ja/tai tuloksia vastaan. Vastalause kilpailun järjestelyä,
tehtäviä tai kilpailijoita vastaan on tehtävä tunnin kuluessa maalin sulkemisen jälkeen.
Tuloksia vastaan vastalause on tehtävä kahden viikon kuluessa tulosten
julkaisemisesta.
Vastalausemaksu on 30 % kilpailumaksusta ja se palautetaan, mikäli vastalause
todetaan aiheelliseksi.

12 Kilpailuoikeuden kieltäminen
Kilpailuoikeus voidaan kieltää vartiolta, mikäli sen todetaan kilpailun aikana rikkovan
näitä sääntöjä, tai se toimii törkeällä tavalla hyvien partiotapojen vastaisesti. Erittäin
törkeässä tapauksessa voidaan kilpailuoikeus kieltää siltä lippukunnalta, jota rikkeen
tehnyt vartio edustaa.
Kiellosta tulee välittömästi ilmoittaa ko. vartiolle ja lippukunnalle.
Päihdeaineiden nauttiminen tai hallussapito aiheuttaa koko lippukunnan
poissulkemiseen kilpailusta, ja heidän on poistuttava kilpailualueelta välittömästi.

13 Kilpailukutsun lähettäminen
Kilpailukutsu on julkaistava kilpailun internet-sivuilla ja lähetettävä kirjeitse tai
sähköpostitse jokaiselle Espoon ja Kauniaisten alueella toimivalle lippukunnalle
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kilpailua. Lisäksi linkki kilpailukutsuun on
julkaistava Espoon Partiotuen internet-sivuilla.

14 Järjestäjien lähettämät asiakirjat
Kilpailukutsuun on sisällytettävä ainakin seuraavat asiat:
• kilpailun nimi, järjestäjät, valvoja ja ajankohta
• sarjat ja reittien pituudet
• osanotto-oikeus
• kilpailuvartioiden koostumus ja vaadittava kokemus sarjoittain
• tehtäväluettelo maksimipisteineen tai maininta julkaisemisajasta ja -tavasta
• kilpailumaksu, maksutapa ja mitä maksuun sisältyy
• ilmoittautumisessa ilmi tultavat asiat
• ilmoittautumisen ajankohta ja osoite ja puhelinnumero, josta saa lisätietoja,
jälki-ilmoittautumismahdollisuus ja maksu
• kisakirjeen lähettämisajankohta
• vakuutusmaksu partioon tutustujille.
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Kisakirjeeseen on sisällytettävä seuraavat asiat:
• pakolliset varusteet ja kokoontumisohjeet
• paluu
• tehtäväluettelo maksimipisteineen sarjoittain
• erikoismääräykset
• palvelut
Tulokset:
• tulokset ilmoitetaan maksimipisteineen, tehtävittäin sekä yleistulos
• tulokset ilmoitetaan sarjoittain sijoitusjärjestyksessä
• tulokset julkaistaan kilpailun internet-sivulla.

15. Käsiohjelma
Järjestäjien on annettava kaikille kilpailuvartiolle kilpailun käsiohjelma riittävän
aikaisin ennen lähtöä maastoon. Sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
• miten saa yhteyden kilpailukeskukseen
• rastien aukioloajat
• tiedot kartasta
• kiellot ja rajoitukset
• rastien toimitsijain merkintä
• toimenpiteet vartion jättäessä jonkin rastin käymättä tai joutuessaan
keskeyttämää kilpailemisen
• toimenpiteet kilpailijan loukkaantuessa tai sairastuessa
• reittipituudet
• kilpailun johtohenkilöt
• tuomarineuvosto
• osanottajaluettelo sarjoittain
• palkintojenjakotilaisuus

16. Kilpailun kulku
Yleistä:
• tehtäväkäskyt annetaan kirjallisina suomen kielellä
• kaikkiin sarjoihin on sisällytettävä yöpyminen maastossa
• yhteistyö ulkopuolisten kanssa on vartion poissulkemisen uhalla kielletty
Reitti:
Kilpailureitin ja kiritaipaleen pituus mitataan lähtöpaikasta maaliin lyhyintä
kilpailijoille mahdollista kulkureittiä käyttäen. Reitin varrelle tulee järjestää vähintään
yksi juomapiste yhtä kilpailupäivää kohden.
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Reittien pituudet:
Sarja
Punainen
Keltainen
Harmaa
Sininen
Valkoinen
Kultainen

reitti km
15…25
15…25
20…30
20…30
10…15
10…15

Kiritaival enintään km
1,5
1,5
2
2
1
1

Reittien tulee pääosaltaan kulkea mielekkäitä retkeily- ja polkureittejä pitkin.
Rastit:
Kilpailun vaellusrastit on miehitettävä. Miehittämättömiä rasteja voivat olla
pistesuunnistuksen tai kiritaipaleen hakurastit tai kilpailun kulkua ohjaavat rastit.
Kilpailun valvoja hyväksyy miehittämättömät rastit.
Tehtävät:
Kilpailutehtävien on pääosiltaan liityttävä partiotaitoihin ja –tietoihin, kätevyyteen,
yleistietoihin sekä suunnistukseen.
Vartion tulee kilpailun aikana kulkea kokonaisena milloin tehtäväkäsky ei salli
hajaantumista.
Keskeyttäneen vartion pistemääräksi tulee ennen keskeyttämistä saadut pisteet ja
vartio huomioidaan tulosluettelossa.
Arvostelu tapahtuu ennakolta laaditun taulukoiden tai menetelmien mukaan.
Kilpailun kuluessa reittiä ja tehtäviä voidaan muuttaa ainoastaan tuomarineuvoston
suostumuksella.
Kilpailuvarusteet on kuljetettava mukana kilpailussa lähdöstä maaliin, ellei
tehtäväkäskyssä toisin mainita.
Maali:
Maalipaikka tulisi pyrkiä järjestämään paikkaan, jossa on sauna ja riittävästi
juomavettä.

17. Palkintojen jakotilaisuus
Järjestäjien on pidettävä palkintojenjakotilaisuus viimeistään 12 päivää kilpailun
jälkeen. Tilaisuudessa jaetaan tulosluettelot sekä käydään läpi kilpailun kulku
yksityiskohtaisesti. Palkintojen jaossa tulee olla esillä malliratkaisut.
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18. Palkinnot
Sarjoilla on kiertopalkintonsa, joka jaetaan parhaalle espoolaiselle tai kauniaislaiselle
vartiolle, poislukien kultainen sarja. Kiertopalkinnon saa omakseen lippukunta, jota
edustavat vartiot ensimmäisenä ovat saaneet palkintoon kolme (3) kiinnitystä. Tämä
lippukunta on velvollinen hankkimaan ko. sarjalle uuden kiertopalkinnon. Muita
palkintoja jaetaan vähintään kunkin sarjan kolmelle parhaalle. Kultaisessa sarjassa
voidaan jakaa palkintoja mm. partiomaisuudesta järjestäjien harkinnan mukaan.
Muiden palkintojen ohjeellinen käypä arvo on 2–10 % sarjan osanottomaksuista.

19. Sääntöjen noudattaminen
Jos kilpailun järjestäjät eivät noudata näitä sääntöjä, voi EPT:n hallitus erikseen
päättää kilpailukiellosta sääntöjä rikkoneelle taholle. EPT voi myös kieltäytyä
vastaamasta kilpailun tuottamasta tappiosta.

20. Sääntöjen voimassaolo
Nämä säännöt on hyväksynyt EPT:n varsinainen kokous. Ne ovat voimassa niin kauan,
kunnes EPT:n varsinainen kokous poistaa ne käytöstä tai hyväksyy uudet säännöt
näiden tilalle.

Espoon Partiotuki ry:n kevätkokous on hyväksynyt nämä säännöt 22.3.2017.
___________________________________________________
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