
  

Hämeen Partiopiiri ry  

Partiotaitokilpailujen säännöt  

  

Hämeen Partiopiiri ry:n partiotaitojen mestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Partiolaiset 

ry:n 1.4.2019 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.  

  

13 § ilmoittautuminen ja osanottomaksu  

  

Jos ilmoitettu kilpailuvartio ei voi osallistua kilpailuun, lippukunta voi asettaa toisen vartion 

samaan sarjaan pois jääneen vartion tilalle.  

 

14 § partiotaitokilpailujen SM-kilpailujen osanottomaksu 

 

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 lisäksi jaetaan mestaruusmitalit joka sarjan kolmen parhaan vartion jäsenille.  

  

17 § Kilpailukutsu ja tehtäväluettelo  

  

Piirin mestaruuskilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot on julkaistava vähintään kolme 

kuukautta ennen kilpailuja internetsivuilla. Kansallisten kilpailujen kilpailukutsut on julkaistava 

vähintään neljä kuukautta ennen kilpailuja SP:n sekä piirin internetsivuilla.  

  

Talvikilpailuissa tehtävien maksimipisteet ovat taulukosta poiketen Oranssi/Vihreä 60, 

Sininen/Punainen 80, Ruskea/Harmaa 100.  

  

18 § Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot  

  

Ei noudateta.  

  

  



22 § Muut kuin suomenkieliset vartiot partiotaitojen SM-kilpailuissa  

  

Ei noudateta.  

  

25 § Kilpailureitit  

  

Talvikilpailuissa matkojen pituudelle ei ole alarajaa.  

  

 

30 § Kilpailupaikalla annettava ohje  

  

Ei noudateta.  

  

32 § Partiotaitojen SM-kilpailujen tulokset  

  

Ei noudateta.  

 

35 § Tuomarineuvoston kokoonpano ja toiminta-aika 

 

Kilpailijoiden edustaja nimetään seuraavan vuoden vastaavan kilpailun järjestelytoimikunnasta. 

 

Apuvalvoja on tuomarinneuvoston täysivaltainen jäsen. 

  

36 § Tuomarineuvoston jäsenten pätevyysvaatimukset  

 

Piiritason kilpailuissa puheenjohtajalla, kilpailun valvojalla, kilpailunjohtajalla sekä kilpailijoiden 

edustajalla tulee olla SP:n II luokan tuomarikortti tai järjestelyluvan myöntäjän toteamat 

vastaavat taidot ja kokemus kilpailujen järjestämisestä. 

 

40 § SP:n kilpailuryhmän lausunto  

  

Ei noudateta.  

  

41 § Sääntöjen voimassaolo  

   

Näiden sääntöjen kumoamisesta ja muuttamisesta päättää piirihallitus ohjelmaryhmän ja 

kilpailujaoston esityksestä. Kilpailujaosto voi antaa ohjeita näiden sääntöjen tulkinnasta.  

  

Ohjelmaryhmä on hyväksynyt nämä säännöt 8.10.2018. Piirihallitus on hyväksynyt nämä säännöt 

kokouksessaan 11.10.2018  ja käsitellyt niitä vielä 23.4.2019 kokouksessa.  

Sääntöjen voimaantulopäivä on 1.4.2019.  

  


