
 

ETELÄ-HÄMEEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY. 

ETELÄ-HÄMEEN RESERVILÄISPIIRI RY. 

 

 

TAITOKILPAILUN SÄÄNNÖT 

 

1. Yleistä 

 

Kilpailu käydään vahvennetun kiväärijoukkueen (vast) puitteissa johonkin taistelula-

jiin sovellettuna. Kullekin kilpailurastille laaditaan oma tilanne. Kilpailija tekee 

12:lla rastilla ratkaisun valiten 3 - 5:stä vaihtoehdosta mielestään sopivimman. 

 

 

2. Kilpailuohjeita 

 

* Kilpailuaika on yleensä toukokuun loppupuoli. 

 

* Osanottorajoituksia ei ole. Myös järjestävien yhdistysten jäsenet saavat osallistua. 

 

* Kilpailu käydään  maastoon merkityllä, teitä ja polkuja noudattelevalla n. 4 - 5 km 

     pituisella reitillä.  Miehillä ja naisilla on sama reitti ja samat tehtävät. 

 

* Kilpailuvarustus on vapaa ulkoiluasu, mukana kynä. 

 

* Kilpailuun lähdetään neljän (4) kilpailijan ryhminä kolmen (3) minuutin välein.  

        Ryhmiin ei ilman pakottavaa syytä pidä sijoittaa saman yhdistyksen kilpailijoita. 

     Kukin kilpailija toimii rasteilla itsenäisesti. 

 

* Kilpailijat saavat lähdössä kilpailukortin, johon on merkitty lähtöaika. Kilpailija 

    merkitsee rasteilla korttiin ruksin (X) valitsemansa vaihtoehdon kohdalle. Maalissa 

     kilpailukortti luovutetaan toimitsijalle, joka merkitsee korttiin tuloajan. 

 

* Kilpailun järjestäjät ilmoittavat kilpailijoille ihanneajan, jonka perusteina ovat: 

- reitin kulkuun on aikaa n. 15 minuuttia kilometriä kohti 

- lisäksi kunkin rastitehtävän ratksemiseen on aikaa 3 - 5 minuuttia.  

 

* Matkaviestimien käyttö on kilpailijoilta kilpailun aikana kielletty. 

 

3. Tuloslaskenta 

 

* Rastien tehtävävaihtoehtojen pistearvot ovat 0 - 10 pistettä. 

 

* Ylimääräinen rastimerkki kilpailukortissa aiheuttaa rastitehtävän hylkäämisen. 

 

* Ihanneajan ylitys aiheuttaa yhden pisteen menetyksen kutakin ylitysminuuttia tai    

   sen osaa kohden. 

 

* Kilpailijan tulos saadaan, kun rastitehtävien summasta vähennetään mahdollisten 

      virhepisteiden summa. 

 

* Tasatuloksen sattuessa sijoituksen ratkaisee tehtävien laatijan ilmoittama rastien 

      painoarvo. Mikäli tehtävien ratkaisut ovat identtiset, sijoituksen ratkaisee kilpai-

      lusuoritukseen käytetty aika. 

 

 



 

 

4.  Sarjat, mitalit ja kiertopalkinnot 

 

* Miehet kilpailevat piireittäin, RUP ja ResP omina sarjoinaan, kaikki ikäryhmät     

    samassa sarjassa. Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset kilpailevat oman          

   piirinsä  mukaisessa sarjassa. 

 

* Naiset, poislukien varusmiespalveluksen suorittaneet, kilpailevat omassa                

   yhteisessä  sarjassaan. 

 

* Henkilökohtaisessa kilpailussa palkitaan kussakin sarjassa (RUP, ResP, naiset)      

   kolme parasta piirin kilpailumitalilla (kulta-, hopea- ja pronssimitali). Lisäksi         

   kilpailun korkeimman pistemäärän saavuttanut kilpailija saa vuodeksi haltuunsa     

    kiertopalkinnon.  Omakseen kiertopalkinnon kilpailija saa kolmesta voitosta. 

 

  Yhdistysten välisessä joukkuekilpailussa otetaan sarjoittain huomioon yhdistyksen  

  kolmen parhaan kilpailijan yhteistulos.  Voittaneen joukkueen jäsenet palkitaan       

  kultaisilla kilpailumitaleilla. 

 

   Lisäksi parhaan tuloksen saavuttanut yhdistys  (yhteinen  RUP ja ResP) saa            

    vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Naisten sarjassa on joukkuekilpailussa oma   

    kiertopalkinto. Omakseen kiertopalkinnon yhdistys saa kolmesta (3)  

peräkkäisestä    tai yhteensä viidestä (5) voitosta. 

 

 

5. Kunniapalkinnot 

 

* Kilpailun järjestäjä hankkii kunniapalkintoja piirin kilpailusäännösten mukaisesti   

   n. 20 %:lle kilpailijoista. Kunniapalkinnot tulee jakaa kokonaiskilpailun perusteella 

    sarjoittain tasapuolisesti. Kunniapalkintojen tulee olla arvoltaan vähintään osallis-  

   tumismaksun suuruisia.  

 

 

6. Lasten luontopolku 

 

* Koska pyrkimyksenä on tehdä taitokilpailusta koko perheen tapahtuma,                  

    suositellaan sen oheen järjestettäväksi lasten (alle 15 v)  pienimuotoinen                

     luontopolku. Luontopolkuun osallistuvilta lapsilta ei peritä osallistumismaksua.
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