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OHJESÄÄNTÖ

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
1
Tarkoitus ja järjestäminen
Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja.
Palokuntien Suomenmestaruudesta kilpaillaan kerran vuodessa. Kilpailupaikkakunnan ja ajankohdan päättää Suomen Palopäällystöliiton liittohallitus kuultuaan
kilpailulautakuntaa ja kilpailupaikkakunnan edustajia. Kilpailukutsu on julkaistava
vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailua joko pelastustoimen lehdissä tai kilpailulautakunnan hyväksymällä tavalla.
Palokuntien Suomenmestaruudesta kilpaillaan yleisessä sarjassa. Tämän lisäksi järjestetään kilpailu palokuntien veteraaniryhmille.
Kilpailu voidaan jättää toteuttamatta Suomen Palopäällystöliiton liittohallituksen
päätöksellä. Päätös kilpailun toteuttamatta jättämisestä on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisen päättymisestä.
2
Kilpailulautakunta ja järjestelytoimikunta
Suomen Palopäällystöliiton liittohallitus nimittää kilpailun jatkuvuudesta ja kehittämisestä huolehtivan kilpailulautakunnan. Kilpailulautakunnan toimikausi on kolme vuotta, ja siihen kuuluu viisi jäsentä. Liittohallitus nimittää lautakunnan puheenjohtajan. Yksi jäsenistä on Pelastusopiston edustaja. Muut jäsenet ovat yleensä pitkään kilpailutoiminnassa kilpailijoina ja järjestäjinä toimineita henkilöitä. Lautakunta valitsee keskuudestaan tarvittavat muut toimihenkilöt.
Kilpailulautakunta nimittää kilpailun ylituomarin.
Liittohallitus nimittää vuosittaisen kilpailun järjestelytoimikunnan, johon kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä. Kilpailulautakunta nimeää yhteyshenkilön järjestelytoimikuntaan. Järjestelytoimikunta vastaa kilpailujen järjestelyistä ja
ratkaisuista kilpailulautakunnalle. Toimikunta voi kutsua avukseen tarpeelliseksi
katsomansa henkilöt ja yhteistyötahot. Kilpailua valmistellessaan on järjestäjien
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toimittava siten, että kukaan ulkopuolinen ei saa etukäteen salassa pidettäviä tietoja kilpailusta.
3
Kilpailuryhmät

Palokuntien Suomenmestaruuskilpailu on avoin kaikille maamme pelastustoimen
yhteisöille, joilla näissä säännöissä tarkoitetaan mm. vapaaehtoisia palokuntia, teollisuus- ja laitospalokuntia, pelastuslaitoksia sekä alan oppilaitoksia.
Kilpailuryhmän vahvuus on kuusi jäsentä. Kilpailuryhmän jäsenten tulee olla ollut
kilpailuun ilmoittautuneen yhteisön aktiivijäsen vähintään kuuden kuukauden ajan.
Kuuden kuukauden sääntö ei koske oppilaitosten kilpailuryhmiä. Kilpailuryhmän
jäsenten alaikäraja on 18 vuotta kilpailupäivänä.

4
Kilpailuosiot

Kilpailu jakautuu kolmeen osaan: a) tietokilpailuun, b) taitokilpailuun ja c) kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan kilpailuryhmän jäsenen tiedollista osaamista.
Taitokilpailussa arvioidaan kilpailuryhmän taidollista osaamista. Kalustokilpailussa
mitataan ryhmän tiedollista ja taidollista kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa
tehtävässä.
Järjestelytoimikunta voi etukäteen nimetä ja julkistaa kilpailujen aihepiirin, teeman
ja lähdeaineiston.
Kilpailuosioista laaditaan tuomariohje, jossa on tehtävän määrittely, suorituksen
hyväksymisen perusteet ja turvaohje. Tuomariohje annetaan kaikille tuomarikuntaan kuuluville. Kilpailuosiot koeajetaan tehtävien, tuomariohjeiden ja tuomaritoiminnan testaamiseksi.
Kilpailuryhmää on valvottava koko kilpailun ajan.

5
Tietokilpailu

Tietokilpailu käsittelee pelastustoimen eri osa-alueita. Kilpailun suorittaa jokainen
kilpailuryhmän jäsen. Henkilökohtaiseen tietokilpailuun voi ilmoittautua myös
muu kuin kilpailuryhmän jäsen. Tietokilpailuvastauksiin on aikaa yksi tunti. Kukin
kilpailija vastaa kysymyksiin itsenäisesti.
Tietokilpailuun laaditaan vähintään kymmenen kysymystä tai tehtävää. Tehtävät
laaditaan siten, että arvosteluperusteet voidaan helposti määritellä. Sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät vain erityiskoulutuksen saaneiden henkilöiden tietopiiriin,
on vältettävä.
Henkilökohtaisen tietokilpailun ratkaisee saavutettu pistemäärä. Jos usealla kilpailijalla on sama pistemäärä, ratkaisee sijoituksen vastausten jättöjärjestys tai -aika.
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Kilpailuryhmän tietokilpailun tulos on henkilökohtaisten tulosten yhteenlaskettu
pistemäärä. Jos usealla kilpailuryhmällä on sama pistemäärä, ratkaisee palkintosijoituksen ryhmän henkilökohtaisesti parhaiten sijoittunut jäsen. Kilpailuryhmän
tietokilpailussa saavuttama sijoitus muutetaan sijoituspisteiksi yhteispistemäärän
laskemista varten.
6
Taitokilpailu

Taitokilpailun suorittaa koko kilpailuryhmä. Taitokilpailussa korostetaan työturvallisuutta ja oikeaa suoritusta.
Taitokilpailusta laaditaan ohje, jossa on tehtävän määrittely, osasuoritukset, suorituksen hyväksymisen ja arvioinnin perusteet sekä turvaohje. Kilpailuun annetaan
enintään kolme vaihtoehtoista aihepiiriä, joista yksi suoritetaan. Tehtävät voivat
koostua useista osa- ja oheistehtävistä. Taitokilpailutehtävän suorittamiselle voidaan määrittää enimmäisaika. Suoritusta valvova ratatuomari antaa kilpailuryhmälle tehtävän suorituksen jälkeen palautteen.
Taitokilpailussa arvosteltavia kohteita on oltava vähintään 20. Mikäli usealla kilpailuryhmällä on sama pistemäärä, ratkaisee palkintosijoitukset arpa.

7
Kalustokilpailu

Kalustokilpailussa kilpailuryhmälle annetaan todellisia pelastustehtäviä jäljitellen
etukäteen tuntematon tehtävä tai tehtävät, jotka kilpailuryhmä suorittaa todellisissa pelastustehtävissä käytettävien periaatteiden mukaisesti. Selonteko tilanteesta ja tehtävistä on annettava kilpailuryhmälle samanmuotoisena ja -sisältöisenä ja
tehtävä käynnistyy yleensä välittömästi tehtävänannosta. Kilpailu suoritetaan tavanomaisella pelastustyössä käytettävällä kalustolla.
Kalustokilpailussa suorituksen ihanneaika on kuusi ja puoli minuuttia. Kalustokilpailun päätuomari voi keskeyttää suorituksen, jos se ylittää 20 minuuttia.
Lisäksi:
− kilpailualueen on oltava sellainen, että eri suorituspaikat ovat selvästi havaittavissa,
− rinnakkaisten tehtäväratojen on vastattava toisiaan, ja ne on selvästi erotettava toisistaan sekä
− kilpailussa käytettävät laitteet on suunniteltava siten, että ne pysyvät paikoillaan, toimivat moitteettomasti ja aina samalla tavalla.
Yleisön pääsy tehtäväratojen välittömään läheisyyteen on estettävä ja yleisölle on
tehtävä selväksi, että suoritettava tehtävä on ennalta tuntematon, jolloin vihjeiden
antaminen kilpailijoille huutelemalla tai muulla tavalla on kielletty.

R:\5 Yhteiset\54 Toiminta\Normit\2 Ohjesäännöt\1 Vahvistetut\Palokuntien SM-kilpailut, 2019-01-30.doc: 10.2.2019

4 (7)

Kalustokilpailun sijoituksen ratkaisee kilpailuryhmän saavuttama aika.
8
Veteraaniryhmien kilpailu
Veteraanikilpailu muodostuu kalustokilpailusta. Veteraaniryhmän jäsenet voivat
halutessaan osallistua henkilökohtaiseen tietokilpailuun.
Veteraaniryhmän jäsenet voidaan koota useammasta pelastustoimen yhteisöstä.
Veteraaniryhmän jäsenten yhteenlaskettu ikä tulee olla vähintään 290 vuotta ja
yksittäisen jäsenen alaikäraja on 40 vuotta.
9
Pisteytys

Palokuntien Suomenmestaruus ratkaistaan tieto-, taito- ja kalustokilpailussa sijoittumisen perusteella.
Suorituspisteet
Tietokilpailussa maksimipistemäärä on 100 pistettä.
Taitokilpailussa maksimipistemäärä on 100 pistettä.
Kalustokilpailussa sijoitus määräytyy ajan mukaan.
Sijoituspisteet
Kilpailuryhmän sijoitus muutetaan sijoituspisteiksi yhteispistemäärän laskemista
varten. Kilpailuosion voitto antaa 60 pistettä ja toinen sija 57 pistettä ja kolmas sija 55 pistettä, neljäs sija 53 pistettä ja edelleen aleneva sijoitus vähentää yhdenpisteen. Keskeytyneestä suorituksesta saa 0 pistettä.
Tasatuloksessa oleville kilpailuryhmille annetaan samat sijoituspisteet. Tasatuloksissa olleiden kilpailuryhmien määrä poistaa vastaavan määrän alenevia sijoituspisteitä.
Pistelaskennassa käytetään Suomen Palopäällystöliiton pistelaskuohjelmaa.

10
Tulokset

Palokuntien Suomenmestaruuden lisäksi ratkotaan palokuntien tieto-, taito- ja
kalustokilpailumestaruudet sekä henkilökohtainen tietokilpailumestaruus.
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Suomenmestaruus muodostuu tieto-, taito- ja kalustokilpailun sijoituspisteiden
summasta.
Suomenmestaruus voidaan kilpailulautakunnan päätöksellä jakaa, vaikka jokin kilpailuosio joudutaan mitätöimään. Kilpailulautakunta päättää kilpailuosion mitätöinnistä.
Jos kahdella tai useammalla kilpailuryhmällä on sama sijoituspistemäärä, ratkaisee
järjestyksen ensisijaisesti kalustokilpailumenestys ja toissijaisesti henkilökohtaisen
tietokilpailun paras sijoitus.
Kilpailussa palkitaan:
−
−
−
−
−
−
−

Palokuntien Suomenmestari (kilpailuryhmät sijat 1–5 ja ryhmän jäsenet sijat
1–3)
paras ryhmänjohtaja (ylituomarin ja päätuomareiden yhteispäätöksellä)
henkilökohtaisen tietokilpailun parhaat (sijat 1–10)
tietokilpailun paras kilpailuryhmä
taitokilpailun paras kilpailuryhmä
kalustokilpailun paras kilpailuryhmä sekä
veteraanikilpailun parhaat kilpailuryhmät (sijat 1–3).

Palokuntien Suomenmestaruuden voittanut kilpailuryhmä saa vuodeksi haltuunsa
Jehumaljan.
Jokainen kilpailuryhmä saa kunniakirjan osallistumisestaan. Kilpailuissa menestyneet saavat kiertopalkintojen lisäksi muistopalkinnot. Kiertopalkintojen voittajat
ovat velvollisia omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan vuosiluvun ja nimensä
palkintoon ennen seuraavan vuoden kilpailutilaisuutta, johon palkinto on puhdistettuna palautettava. Voittaja on vastuussa palkinnosta haltuunsa saaman ajan. Jehumalja on ikuisesti kiertävä palkinto. Muut kiertopalkinnot on mahdollista voittaa omakseen liittohallituksen määräämällä tavalla.
11
Kilpailun organisointi

Kilpailulautakunta antaa kilpailun järjestävälle organisaatiolle toimintaa tukevan
järjestämisoppaan.
Kilpailulautakunta päättää, voiko kilpailupaikkakunnan tai järjestelyissä mukana
olevan yhteisön kilpailuryhmä osallistua kilpailuihin.
Järjestelytoimikunta vastaa kilpailun toteuttamisesta, valitsee kilpailun tuomarikunnan, dokumentoi toimintansa ja raportoi siitä kilpailulautakunnalle.
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Ylituomarin tehtävänä on valvoa, että kilpailu on kaikille osapuolille tasapuolinen;
ylituomari puuttuu tarvittaessa tilanteeseen sekä ratkaisee erimielisyydet.
Tuomarikunta muodostuu
− tietokilpailun päätuomarista,
− taitokilpailun päätuomarista,
− kalustokilpailun päätuomarista,
− ratatuomareista ja
− tehtävävalvojista.
Päätuomarit vastaavat kilpailuosioista apunaan kunkin tehtäväradan ratatuomari ja
suorituspaikkojen tehtävävalvojat. Jokaiselle tehtäväradalle määrätään ratatuomari,
joka vastaa radan kilpailukunnosta ja tehtävävalvojien toiminnasta. Jokaiselle suorituspaikalle määrätään valvoja, jolle on ennakkoon annettava riittävä valmennus
tehtäväänsä ja kirjallinen toimintaohje.
12
Suorituksen hylkäys

Kilpailuryhmä, joka jäsenensä tai sivullisten henkilöiden avulla toimii vilpillisesti
kilpailutehtävissä hyötyäkseen, on suljettava välittömästi pois kilpailusta ja sen
suoritus on hylättävä.
Lisäksi tehtävävalvojan tai ratatuomarin on välittömästi ilmoitettava rikkeestä, erityistä vaaraa aiheuttavasta toiminnasta tai epäasiallisesta käytöksestä kilpailuosion
päätuomarille.
Kilpailusta poissulkemisesta tai suorituksen hylkäämisestä päätöksen tekee ylituomari, jonka on tehtävä päätöksestään ilmoitus kilpailulautakunnalle.

13
Vastalauseet

Suorituksiin tai tuomariratkaisuihin liittyvistä vastalauseiden jättämisestä on ilmoitettava suullisesti ylituomarille viimeistään 10 minuutin kuluttua viimeisestä kilpailusuorituksesta. Vastalause on jätettävä kirjallisena viimeistään 20 minuutin kuluttua viimeisestä kilpailusuorituksesta ja sen voi jättää ainoastaan kilpailuryhmän
johtaja.
Ylituomari käsittelee vastalauseet, kuulee päätuomaria, ratatuomareita ja muita
tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä sekä vastalauseen kohteena olevaa kilpailuryhmää. Näiden kuulemisten jälkeen ylituomari ratkaisee asian välittömästi.
Kilpailuryhmän johtajan on ilmoitettava kilpailulautakunnalle tyytymättömyytensä
ylituomarin ratkaisuun 30 minuutin kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan ja kilpailuryhmällä on viikko aikaa tehdä muutoshakemus. Kilpailulautakunnan on ennen
asian ratkaisemista kuultava ylituomaria ja kilpailuryhmää, jota asia koskee. Kilpai-
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lulautakunnan on käsiteltävä asia viikon kuluessa muutosvaatimuksen jättämisestä.
Kilpailulautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.
14
Vahvistus

Suomen Palopäällystöliiton liittohallitus on hyväksynyt nämä säännöt 9.12.2010, ja
ne astuvat voimaan 1.1.2011. Liittohallitus on 30.1.2019 kilpailulautakunnan esityksestä ajantasaistanut ´kilpailuyksikköä´ koskevan terminologian muotoon
´kilpailuryhmä´ muuttamatta muutoin sääntöjen sisältöä.

Jari Sainio
puheenjohtaja

Ari Keijonen
toiminnanjohtaja

Nämä säännöt korvaavat 11.12.2007 hyväksytyt säännöt.
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