Hämeen Partiopiiri ry
Partiotaitokilpailujen säännöt
Hämeen Partiopiiri ry:n partiotaitojen mestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Partiolaiset ry:n
1.8.2009 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä seuraavassa esitetyin poikkeuksin.
Säännöissä mainittu Suomen Partiolaiset (SP) korvataan Hämeen Partiopiiri ry:llä ja SP:n kilpailuryhmä
Hämeen Partiopiiri ry:n kilpailujaostolla ellei alla toisin mainita.
4 § Partiotaitojen SM-kilpailut
Ei noudateta.
5 § Piirien välinen kilpailu partiotaitojen SM-kilpailuissa
Ei noudateta.
9 § Osanotto-oikeus partiotaitojen SM-kilpailuihin
Ei noudateta.
15 § Partiotaitojen SM-kilpailuihin ilmoittautuminen ja osanottomaksu
Pykälää ei noudateta piirien ilmoittautumisen osalta.
Jos ilmoitettu kilpailuvartio ei voi osallistua kilpailuun, lippukunta voi asettaa toisen vartion samaan
sarjaan pois jääneen vartion tilalle.
Kilpailujen osanottomaksut vahvistetaan piirin talousohjeen mukaisesti. Jos järjestäjät eivät toimita
talousarviota ja ehdotustaan osanottomaksuksi piirin talousohjeen mukaisesti, voidaan
osanottomaksuksi vahvistaa edellisen vuoden vastaavan kilpailun osanottomaksu.
Palkintojen ja mitalien yhteenlasketun käyvän arvon on oltava vähintään 20 % sarjan
osanottomaksuista.
17 § Kilpailukutsu ja tehtäväluettelo
Piirin mestaruuskilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot on julkaistava vähintään kolme kuukautta
ennen kilpailuja piirin lehdessä. Kansallisten kilpailujen kilpailukutsut on julkaistava vähintään neljä
kuukautta ennen kilpailuja SP:n lehdessä.
Talvikilpailuissa tehtävien maksimipisteet ovat taulukosta poiketen Oranssi/Vihreä 60,
Sininen/Punainen 80, Ruskea/Harmaa 100.
18 § Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot
Ei noudateta.
21 § Muut kuin suomenkieliset vartiot partiotaitojen SM-kilpailuissa
Ei noudateta.

24 § Kilpailureitit
Talvikilpailuissa matkojen pituudelle ei ole alarajaa.
26 § Kilpailujen luonne ja kesto
Yön yli kestävissä kilpailuissa on kaikille sarjoille varattava 3 tunnin yöpymistauko, jonka kuluessa
vartiolla ei saa olla tehtävää suoritettavanaan.
31 § Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailupaikalla annettava ohje
Ei noudateta.
33 § Partiotaitojen SM-kilpailujen tulokset
Ei noudateta.
36 § Partiotaitojen SM-kilpailujen apuvalvoja
Apuvalvojalta edellytetään vähintään SP:n III luokan maastotuomarikorttia.
37 § Radanvalvoja
Ei noudateta.
38 § Tuomarineuvoston kokoonpano ja toiminta-aika
Apuvalvoja on tuomarineuvoston täysivaltainen jäsen.
39 § Tuomarineuvoston jäsenten pätevyysvaatimukset
Kilpailijoiden edustajalla tulee olla vähintään SP:n III luokan tuomarikortti.
Järjestelyluvan myöntäjä voi myöntää poikkeuksia pätevyysvaatimuksiin.
43 § SP:n kilpailuryhmän lausunto
Ei noudateta.
44 § Sääntöjen voimassaolo
Näiden sääntöjen kumoamisesta ja muuttamisesta päättää hallitus kilpailujaoston esityksestä.
Kilpailujaosto voi antaa ohjeita näiden sääntöjen tulkinnasta.
Hallitus on hyväksynyt nämä säännöt 13.10.2011. Voimaantulopäivä on 1.1.2012.

