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YLEISTÄ
1 § Soveltaminen
Nämä säännöt sisältävät määräykset L-SP:n partiotaitokilpailujen järjestämisestä. L-SP:n partiotaitokilpailuissa noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen 1.4.2019 voimaan tulevia sääntöjä, joista eroavat kohdat ja tarkennukset
on esitetty näissä säännöissä.

2 § L-SP:n piirinmestaruuskilpailut
Vuosittain järjestetään kolmet L-SP:n piirinmestaruuskilpailut, joissa kilpaillaan SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjen mukaisissa sarjoissa seuraavasti:
- Talvimestaruuskilpailut:
kaikki sarjat. Kilpailut järjestetään tammikuun loppupuoliskolla tai helmikuussa.
- Kevätmestaruuskilpailut:
tarpojasarjat. Kilpailut järjestetään huhtikuussa tai toukokuun alkupuoliskolla.
- Syysmestaruuskilpailut:
samoaja- ja vaeltajasarjat. Kilpailut järjestetään elokuun loppupuoliskolla tai
syyskuussa.
- Talvi- ja syysmestaruuskilpailujen yhteydessä järjestetään myös keltainen
sarja, josta ei jaeta mestaruuksia.
Kukin kilpailuajankohta tulee sijoittaa kilpailukauteen siten, että kyseisen
kilpailun jälkeen on vielä mahdollista ilmoittautua sitä vastaavaan valtakunnalliseen partiotaitojen SM-kilpailuun. Kilpailuajankohdat vahvistetaan
vuosittain L-SP:n toimintasuunnitelmassa.
L-SP:n Kilpailujaosto voi erityisestä syystä muuttaa kilpailuajankohtaa.
L-SP:n ollessa SM-kilpailujen järjestämisvuorossa, vastaava piirinmestaruuskilpailu voidaan järjestää SM-kilpailujen yhteydessä. Päätöksen järjestämisestä tekee piirihallitus.

3 § Järjestämisoikeus
L-SP myöntää piirinmestaruuskilpailujen järjestelyvuoron vähintään kaksi
vuotta ennen kilpailun ajankohtaa. Alueen valmentajien velvollisuus on huolehtia järjestelyjen käynnistämisestä.
Muut järjestettävät kilpailut kuin partiotaitojen SM-kilpailut eivät saa vaikuttaa L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen järjestämisvuoroihin ja -velvollisuuteen.
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Ellei alue pätevien ja ylipääsemättömien esteiden vuoksi pysty vuorollaan
järjestämään kilpailua, tulee sen ilmoittaa asiasta L-SP:n kilpailujaostolle
välittömästi, kuitenkin viimeistään vuotta ennen ko. kilpailua. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai pätevän syyn puuttuessa voi L-SP:n kilpailujaosto harkita kilpailuoikeuden pidättämistä ko. alueen lippukunnilta
määräajaksi.

4 § Sarjajako
L-SP:n piirinmestaruuskilpailuissa noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen
sääntöjen mukaista sarjajakoa.
Kilpailussa voidaan käyttää myös muita sarjoja. Sarjajako, osanotto-oikeus
ja vaatimus näihin sarjoihin osallistuvien riittävästä vakuutusturvasta on
tällöin määriteltävä kilpailukutsun yhteydessä.

5 § Osanotto-oikeus
Kunkin SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjen mukaisen sarjan kilpailijan SP:n jäsenmaksun tulee olla voimassa. Kunkin kilpailuvartion jäsenen
tulee kuulua johonkin L-SP:n lippukuntaan, ja kilpailuvartion tulee edustaa
L-SP:n lippukuntaa, johon vähintään yksi kilpailuvartion jäsen kuuluu.
Jokainen L-SP:n lippukunta saa ilmoittaa L-SP:n piirinmestaruuskilpailuihin haluamansa määrän vartioita.
Alueen järjestelytehtävät eivät vaikuta alueen lippukuntien jäsenten osanotto-oikeuksiin.
Järjestäjät voivat järjestelyluvan myöntäjän hyväksynnällä kutsua kilpailuihin muita kilpailuvartioita. Järjestäjät tai järjestelyluvan myöntäjä voi
tarvittaessa asettaa ehtoja muiden kilpailuvartioiden osallistumiselle. L-SP:n
ulkopuoliset vartiot eivät voi kilpailla L-SP:n piirinmestaruudesta.
Tuomarineuvosto ratkaisee, kilpaileeko vartio kilpailussa, kilpailun ulkopuolella sekä pääseekö vartio tai yksittäinen vartion jäsen kilpailumaastoon.

6 § Osanottomaksu
L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen suurimmasta sallitusta osanottomaksusta
päättää L-SP:n piirihallitus vuosittain.
Kilpailusta pois jääneen vartion osanottomaksua ei palauteta. Ellei ilmoitettu
kilpailuvartio voi osallistua, on lippukunnalla oikeus asettaa toinen vartio
samaan sarjaan ilmoitetun, pois jääneen vartion tilalle.
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SP:n partiotaitokilpailujen säännöistä poiketen L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen osanottomaksuun voi sisältyä palkinnot. Lisäksi majoitus ja aamupala ennen kilpailua tulee järjestää niitä tarvitseville, mutta aamupalasta
voidaan periä erillinen maksu.

JÄRJESTELYT

7 § Kilpailun johto ja taloudellinen vastuu
Kaikista kilpailuun liittyvistä käytännön järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta.
Järjestelytoimikunnan tulee ottaa yhteyttä L-SP:n partiotoimistoon kilpailun
talouden järjestelyistä heti järjestelyjen alkuvaiheissa. Kilpailun taloudellinen vastuu on L-SP:llä, mikäli talousarvio on toimitettu piiriin ja hyväksytty
viimeistään 6 kuukautta ennen kisaa.

8 § Kilpailukutsu
L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen kilpailukutsu ja tehtäväluettelo on julkaistava L-SP:n piirilehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen kilpailua.
Julkaistavan kutsun tulee olla valvojien, tai valvojien puuttuessa L-SP:n
kilpailujaoston puheenjohtajan, tarkastama ja hyväksymä.
Kilpailukutsu tulee olla nähtävillä julkaisupäivästä lähtien myös internetissä.

5

REITIT
9 § Kilpailureitit
Kilpailureittien osalta noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä seuraavin poikkeuksin:
-Järjestettäessä L-SP:n piirinmestaruuskilpailut SM-kilpailujen yhteydessä
noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen reittipituuksia.
-Muutoin noudatetaan seuraavan taulukon arvoja:

SARJA

Kilpailureitti nopeakulkuinen, vähän nousua

Kilpailureitti hidaskulkuinen, paljon nousua

Tarpoja

5-8km

3-8km

Samoaja

15-20km

8-18km

Vaeltaja

15-28km

10-20km

Kevyt sarja

10-20km

5-15km

KILPAILUOHJEET JA TULOKSET
10 § Ennakko-ohje
Kilpailujen ennakko-ohjeessa on oltava SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjen
mukaisten tietojen lisäksi myös tietoja mahdollisesta järjestäjän tai L-SP:n
järjestämästä yhteiskuljetusmahdollisuudesta kilpailupaikalle ja takaisin.

11 § Kilpailujen tulokset ja palkintojenjako
L-SP:n piirinmestaruuskilpailujen tulosten ja palkintojenjaon osalta noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä. Tulosluettelo toimitetaan kuitenkin SP:n kilpailuryhmän sijaan L-SP:n kilpailujaostolle.

KILPAILUJEN VALVONTA
12 § Valvonta
L-SP:n piirinmestaruuskilpailussa tulee valvojien vastata myös radanvalvonnasta sekä reitin suunnistus- ja vaelluskelpoisuudesta. L-SP:n kilpailujaostolla on oikeus tarkkailla kaikkia kilpailujärjestelyjä.
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TUOMARINEUVOSTO
13 § Tuomarineuvoston toiminta-aika
Kaikkien tuomarineuvoston jäsenten tulee olla kilpailupaikalla koko kilpailun ajan. Mikäli L-SP:n piirinmestaruuskilpailussa joku tuomarineuvoston
äänivaltaisista jäsenistä on estynyt saapumasta kilpailupaikalle, ratkaisee
tuomarineuvoston täydentämisen L-SP:n kilpailujaoston puheenjohtaja tai
jaoston kyseiselle kilpailulle asettama yhteyshenkilö.
Kun kilpailun tarkistetut tulokset ovat lopulliset, muutoksenhakuajat ovat
päättyneet ja kaikki kilpailuun liittyvät tarkistukset ja kiistakysymykset
on käsitelty, tuomarineuvoston puheenjohtaja ilmoittaa tuomarineuvoston
jäsenille tuomarineuvoston toiminnan päättyneeksi.
Tuomarineuvoston on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa, joka on tuomarineuvostotoiminnan päätyttyä lähetettävä tiedoksi tuomarineuvoston jäsenten lisäksi myös L-SP:n kilpailujaostolle ja kilpailun järjestelytoimikunnalle.
SP:n partiotaitokilpailujen säännöistä poiketen kilpailijat ja kilpailuvartiot
voivat tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajan välityksellä tehdä suullisia
tiedusteluja kilpailun valvojalle ja järjestelytoimikunnalle.

VARUSTEET
14 § GPS-laitteet
Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu.
GPS-tietoja reaaliaikaisesti lähettävien omien laitteiden käyttö on kokonaan
kielletty. Tallennettua GPS-tietoa ei saa käyttää kenenkään kilpailusuorituksen edistämiseksi.
Muilta osin noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
15 § Sääntöjen voimaantulo ja muuttaminen
Nämä säännöt kumoavat aikaisemmat L-SP:n partiotaitokilpailujen säännöt.
Näiden sääntöjen voimaantulosta, kumoamisesta ja muuttamisesta päättää
L-SP:n piirihallitus L-SP:n kilpailujaoston esityksestä.
L-SP:n piirihallitus on hyväksynyt nämä säännöt 21.11.2018.
Nämä säännöt tulevat voimaan 1.4.2019.
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