
 

  

 

 

 

 
Hämeen Partiopiiri ry 

Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere Puh. (03) 3123 4900 Faksi (03) 3123 4955 partiotoimisto.tampere@partio.fi www.hp.partio.fi   

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY:N PALKINTOSÄÄNNÖT 

 

YLEISMESTARUUS 

Hämeen Partiopiirin lippukuntien välinen yleismestaruus ratkaistaan vuosittain piirin 
mestaruuskilpailujen perusteella. Yleismestaruus ratkaistaan kahdessa sarjassa. Toisessa sarjassa otetaan 
huomioon lippukunnan oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa saamat sijat, toisessa vihreässä, 
punaisessa ja harmaassa sarjassa saamat. 
 

Yleismestaruus ratkaistaan seuraavien kilpailujen perusteella: 
Talvipartiotaitomestaruuskilpailut (ha, ru, pu, si, vi, or) 
Kevätpartiotaitomestaruuskilpailut (vi, or) 
Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa sekä punainen ja sininen sarja (ha, ru, pu, si) 

 

Yleismestaruuspisteitä jaetaan kustakin sarjasta erikseen. Pisteitä saavat sijoille 1–9 sijoittuneet joukkueet. 
Sijoitusta vastaavat pisteet lasketaan kaavalla pisteet = 2 x (10 - sijoitus). Ensimmäinen sija tuottaa täten 
lippukunnalle 18 pistettä ja yhdeksäskin vielä kaksi. Sarjan osallistujamäärä ei vaikuta sijoitusten 
tuottamaan pistemäärään. Jos sarjassa on vähemmän osallistujia kuin pistesijoja, osa pisteistä jää 
jakamatta. Lippukunta saa pisteitä kaikista sen saavuttamista pistesijoista eikä vain parhaasta sijasta. Mikäli 
erillisiä piirinmestaruuskilpailuja ei järjestetä, lasketaan pisteet vastaavien SM-kilpailuiden tulosten 
perusteella. Kaikissa kilpailuissa pisteet lasketaan hämäläisten vartioiden keskinäisten sijoitusten 
perusteella, siten että paras hämäläinen vartio saa täydet 18 pistettä, toiseksi paras 16 pistettä jne. 
 

Yleismestaruuskilpailussa jaetaan sarjojen parhaille kiertopalkinnot. 
Yleismestaruuskiertopalkinnot jaetaan vuosittain paraatissa. 
 

KIERTOPALKINNOT 

Yleismestaruuskisassa on kummallakin sarjalla kiertopalkinto. Kiertopalkinnot eivät katkea koskaan.  
 

Leon Lenkin ja Hilkan Kilvan eli harmaan ja ruskean sarjan sekä samassa yhteydessä kisattavan punaisen 
ja sinisen sarjan voittajille jaetaan kiertopalkinnot. Kiertopalkinnot eivät katkea koskaan.   
 

Kiertopalkintoon kaiverretaan palautuksen yhteydessä edellisen vuoden voittajan tietoja seuraavasti: 
kisan vuosi, vartion nimi, lippukunta. Yleismestaruuskiertopalkintoon kaiverretaan vuosi ja lippukunta. 
 

MITALIT 

Mitaleita jaetaan oranssin, vihreän, sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan piirimestaruuskilpailuissa 
kunkin sarjan kolmelle parhaalle hämäläiselle vartiolle. Lisäksi kultaiset mitalit jaetaan vaeltajasarjojen 
voittajille eli harmaan ja ruskean sarjan parhaille, vain vaeltajaikäisistä muodostuneille hämäläisille 
vartioille.  
Mitaleihin kaiverretaan ennen kisaa seuraavat tiedot: kisan tyyppi (TALVI, KEVÄT, LLHK), kisan 

vuosi, sarja. Vaeltajasarjan kultamitaleihin kaiverretaan ennen kisaa seuraavat tiedot: kisan tyyppi 
(TALVI, LLHK), kisan vuosi, sarja, VAELT. 
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MUUT PALKINNOT 

Palkinnoista on Hämeen Partiopiiri ry:n partiotaitokilpailujen säännöissä 15§ määrätty seuraavasti: 
Palkintojen ja mitalien yhteenlasketun käyvän arvon on oltava vähintään 20 % sarjan osanottomaksuista. 

Palkinnot jaetaan oranssin, vihreän, sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan talvi-, kevät- ja 
syyskilpailuissa kolmelle parhaiten sarjassaan menestyneelle vartiolle piiristä riippumatta. Vaeltajasarjojen 
parhaille vartioille voidaan myös jakaa palkinto. 

Sudenpentu- ja seikkailijakilpailuissa kunkin kilpailun viisi parasta joukkuetta palkitaan pienillä 
tavarapalkinnoilla. 

SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO 

Näiden sääntöjen kumoamisesta ja muuttamisesta päättää ohjelmaryhmä kilpailujaoston esityksestä. 
Säännöt vahvistaa piirihallitus ohjelmaryhmän esityksestä. 
 

Kilpailujaosto voi antaa ohjeita näiden sääntöjen tulkinnasta. 
 

 

Ohjelmaryhmä on hyväksynyt nämä säännöt 08.01.2016. Hallitus on vahvistanut säännöt 26.1.2016. 
Voimaantulopäivä on 26.1.2016. 

 


