
 
VARSINAIS-SUOMEN RESERVIPIIRIT URHEILUTOIMIKUNTA 

  

MAASTOURHEILUN LAJIKOHTAISET OHJEET 

 

Kilpailuissa noudatetaan Varsinais-Suomen reservipiirien maastourheilun yleisohjeita sekä 

soveltaen eri lajiliittojen kilpailusääntöjä. 

  

Ohjeita noudatetaan 1.1.2017 alkaen. 
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1. Pistooliampumahiihto 

  

Kilpailusarjat ja matkat: 

H-H45, D-D45 (5 ikävuoden välein), 5 - 7 km 

H50-H80, D50-D70 (5 ikävuoden välein), 4 - 6 km 

Ammunta: 

Ampumamatka on 20m. Mekaaninen ampumahiihtotaulu(pystytaulu) 110 mm. 

Aseen kaliiberi on 0,22lr. 

 

Kilpailun kulku on seuraava: 

  

 väliaikalähtö 

 hiihto, 1. kierros 

 5 laukauksen ammunta 

 hiihto, 2. kierros 

 5 laukauksen ammunta 

 hiihto, 3. kierros 

 maali     

  

Ammunnassa jokaisesta ohilaukauksesta annetaan 1 minuutin lisäaika. 

  

Joukkuekilpailu on sekä pitkällä että lyhyellä matkalla. Molemmista lasketaan yhdistyksen 3 

parhaan yhteenlaskettu tulos. Upseerit ja reserviläiset erikseen, joukkueita voi olla useita. 

D-sarjojen kilpailijoiden tulokset lasketaan mukaan edellä mainittuihin tuloksiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pistooliampumahiihtoprinttiviesti 

  

Pistooliampumahiihtoprinttiviesti on joukkuekilpailu, joka suoritetaan 2-henkisin 

joukkuein. Joukkueessa voi olla mies- tai naisjäseniä.  

 

Sprinttiviestin lähtö on 1h kuluttua pistooliampumahiihdon viimeisen maaliin tulijan 

jälkeen. 

 

Hiihtomatka on kaikissa sarjoissa 1+1+1 km/osuus. Ampumamatka on 20 m, 

mekaaninen ampumahiihtotaulu halkaisija 110mm. Aseen kaliiperi on.22.lr 

Jokaisesta ohilaukauksesta kilpailija saa sakkokierroksen, jonka pituus on 100 m.  

 

Kilpailun kulku 

Joukkueiden 1. kilpailijat lähtevät yhteislähdöllä ja hiihtävät 1 km ja ampuvat 5 

laukausta. Kiertävät mahdolliset sakkokierrokset, jonka jälkeen hiihdetään 

vaihtopaikalle ja lähetetään 2.kilpailija matkaan.  

Toinen kilpailija suorittaa samanlaisen osuuden. Seuraavaksi 1.kilpailija hiihtää vaihdon 

jälkeen 1 km ja ampuu 5 laukausta ja kiertää mahdolliset sakkokierrokset sekä vaihtaa 2. 

kilpailijan samanlaiselle osuudelle. Tämän osuuden jälkeen kilpailija vaihtaa 

1.kilpailijan kirikierrokselle. Kirikierroksen jälkeen on vaihto 2. kilpailijalle, joka hiihtää 

saman osuuden tuoden joukkueen maaliin.  

 

Sarjat 

H, D, H80, H100, H120, 140 (kilpailijan ikä vähintään 35 vuotta). 

D-sarjalaiset kilpailevat näissä sarjoissa ja joukkueissa. 

 

Muutoin noudatetaan RESUL:n pistooliampumahiihtoviestin ohjeita. 

  

  

  

  

  



3. Talvikilpailu 

  

RESUL:n sääntöjen mukainen kilpailu lyhemmillä matkoilla. 

  

Kilpailusarjat ja matkat: 

H, H40, D, D40, matka 7 – 9 km(A)  

H50, H60, H70, H80, D50, D60, D70, matka 5 – 7 km (B) 

     

 Kilpailun kulku: 

 Hiihtotapa: Perinteinen. 

 Kartanluku: Kilpailun alkuosuudella, joka on kaikille sama. Sen aikana on 2 

paikantamispistettä ja 3 etäisyyspistettä. Maasto- tai sääolosuhteista johtuen 

voidaan tehdä poikkeuksia. 

 

 Ammunta: Pistoolilla (.22.lr) 10 laukausta kenttätauluun kilpailun loppuosalla. 

Ampumamatka 25m - 35m. 

  

Kilpailijan tulos on hiihtoaika lisättynä kartanlukuvirhe (15 s/mm, maksimi 50 

mm/kohde) ja ammunnasta (20 s/ puuttuvapiste) saadulla lisäajalla.  

  

Muilta osin noudatetaan RESUL:n talvikilpailun sääntöjä.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ampumahiihto 

  

Kilpailusarjat ja matkat: 

  

H-H45, D-D45 (5 ikävuoden välein), 6 - 8 km 

H50-H80, D50-D70 (5 ikävuoden välein), 4 - 6 km 

  

Kilpailun kulku: 

 Ammunta makuu 5ls, pysty 5ls, makuu 5ls. 

 väliaikalähtö 

 hiihto 1. kierros 

 makuuammunta 5 laukausta 

 hiihto 2. kierros 

 pystyammunta 5 laukausta 

 hiihto 3. kierros 

 makuuammunta 5 laukausta 

 hiihto 4. kierros 

 maaliin 

  

Ammunnassa (.22 lr) jokaisesta ohilaukauksesta annetaan 1 minuutin lisäaika. 

  

Joukkuekilpailu on sekä pitkällä että lyhyellä matkalla. Molemmista lasketaan 

yhdistyksen 3 parhaan yhteenlaskettu tulos. 

  

D-sarjojen kilpailijoiden tulokset lasketaan mukaan edellä mainittuihin tuloksiin. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ampumahiihtoparisprinttiviesti 



  

Kilpailu alkaa noin tunnin kuluttua, kun viimeinen kilpailija on saapunut 

henkilökohtaisen ampumahiihdon maaliin. 

Ampumahiihtoparsiprintti on joukkuekilpailu, joka suoritetaan 2-henkisin joukkuein. 

Joukkueessa voi olla mies- tai naisjäseniä 

 

Kilpailusarjat ja matkat: 

D,H, H 80,H100,H120,H140 kilpailijan ikä vähintään 35 vuotta. 

            Hiihtomatka on kaikissa sarjoissa 1+1+1 km. Sakkokierros 100m pitkä.  

 

Kilpailun kulku: 

  

Joukkueet lähtevät matkaan sarjoittain samanaikaisesti. 

 1. kilpailijat hiihtävät kierroksen ja suorittavat makuuammunnan 

      5 laukausta + 3 varapatruunaa 

 mahdolliset sakkokierrokset 

    vaihto 

                      2.kilpailija suorittaa samanlaisen osuuden 

  vaihto 

 1.kilpailija hiihtää kierroksen ja suorittaa pystyammunnan 5 laukausta 

 + 3 varapatruunaa 

mahdolliset sakkokierrokset 

vaihto 

 2.kilpailija suorittaa saman suorituksen 

1.kilpailija suorittaa kirikierroksen 

vaihto 

2.kilpailja suorittaa kirikierroksen ja tuo joukkueen maaliin. 

 

 



6. Taitokilpailu 

  

Taitokilpailu on reserviläistaitoja ja tietoja mittaava saman yhdistyksen 

 3 -5 jäsenen muodostaman partioiden välinen kilpailu. Kilpailussa on kaksi sarjaa upseerit 

ja reserviläiset. 

Sekapartiot joissa on upseereita ja reserviläisiä kilpailevat kilpailun ulkopuolella. 

Järjestäjät määrittävät partioitten jäsenten lukumäärän kilpailukutsussa. 

  

Kilpailunjohtajan on otettava yhteyttä kilpailun teknilliseen asiantuntijaan ennen 

 kilpailukutsun lopullista julkaisemista ja saatava hyväksyminen kilpailun partioitten 

kokoonpanosta sekä muista järjestelyistä. 

Kilpailutehtävät voivat olla mm ammuntaa, maalien paikantamista, tarkkuusheittoa, 

suunnistusta, asetuntemusta, asekäsittelyä, ensiaputaitoa, partiotaitoja, tulentekoa, 

teltanpystytystä, viestittämistä, miinoittamista, tunnistamista sekä tiedollisia tehtäviä. 

  

Kilpailun kulku: 

 Partiot lähetetään maastoon ennalta määritetyn lähtöluettelon mukaan. 

 Kilpailun reitti tulee olla kartalta luettava tai merkitty maastoon. 

 Reitillä olevat tehtävä- tai tietorastit tulee olla tasapuolisia. 

 Rastitehtävien jälkeen tulee rastin valvojan antaa palaute. 

 lyhyesti partiolle suorituspisteineen. 

 Maalissa partio luovuttaa kilpailumateriaalin toimitsijoille. 

 Tavoitteena on että partiot selviytyvät reitiltä alle kahdessa tunnissa! 

Huomioitavaa:  

  Laadi lähtöluettelot ajoissa ja toimita ne sähköpostitse partioitten johtajille. 

  Tehtävät rasteilla tulee suunnitella ajallisesti kestoltaan samanpituisiksi. 

  Partio ei saa nähdä toisen partion suoritusta ja näin hyötyä siitä. 

  Partioiden liikkuminen rastilta rastille tulee olla sujuvaa, niin ettei  

tule turhia odotteluja! 

  Tulolaskenta on suunniteltava siten että rasteilta tulee välittömästi 

tiedot tuloslaskentaan.   

  Tavoitteena partion saapuessa maaliin sen tulos on 10 minuutin kuluttua tulostaululla. 

  Palkintojenjako suoritetaan välittömästi kun viimeinen partio on saapunut maaliin (tai 

kun palkintosijat ovat selvillä). 



7. Ampumajuoksu                                                              

  

Kilpailusarjat ja matkat: 

H–H45, D-D45 (5 ikävuoden välein), 4-5 km 

H50–H80, D50-D70 (5 ikävuoden välein), 3-4 km 

  

Kilpailun kulku on seuraava: 

 väliaikalähtö 

 juoksu 

 makuuammunta (5 laukausta) 

 juoksu 

 pystyammunta (5 laukausta) 

 juoksu 

 makuuammunta (5 laukausta) 

 juoksu maaliin 

  

Ammunnassa (.22 lr) jokaisesta ohilaukauksesta annetaan 1 minuutin lisäaika.  

  

Joukkuekilpailu on sekä pitkällä että lyhyellä matkalla. Joukkuetulokseen lasketaan 

kunkin yhdistyksen kolmen parhaan kilpailijan suoritukset. 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



8. Ampumajuoksuparisprinttiviesti 

  

Ampumajuoksuparisprinttikilpailu suoritetaan 2-henkisin joukkuein.   

 

Kilpailusarjat ja matkat: 

D,H, 

H80,H100,H120,H140, kummankin on oltava täyttänyt vähintään 35 vuotta.  

D-sarjalaiset kilpailevat näissä sarjoissa ja joukkueissa. 

 

Matka 0,5 - 0,8 km x3 kierrosta 

Sakkokierroksen pituus 70 metriä. 

 

Kilpailun kulku: 

                              Yhteislähtö  

1.kilpailija juoksee kierroksen ja suorittaa makuuammunnan 

 5 laukausta + 3 varapatruunaa  

 mahdolliset sakkokierrokset  

vaihto 

2.kilpailija juoksee ja suorittaa saman  

 vaihto 

 1.kilpailija juoksee kierroksen ja suorittaa makuuammunnan 

 5 laukausta + 3 varapatruunaa 

 mahdolliset sakkokierrokset 

vaihto 

2.kilpailija juoksee kierroksen ja suorittaa saman 

vaihto  

1.kilpailija juoksee kierroksen ja suorittaa pystyammunnan  

 5 laukausta + 3 varapatruunaa 

mahdolliset lisäkierrokset  

vaihto  

2.kilpailija juoksee kierroksen ja suorittaa saman 

sekä juoksee sitten maaliin 

 



9. Maastomestaruuskilpailu 

  

Kilpailu järjestetään RESUL:n sääntöjen mukaisesti lyhemmillä matkoilla. 

  

Kilpailusarjat ja matkat: 

H, H40, D, D40, matka 6 km (A) 

H50, H60, H70, H80, D50, D60, D70, matka 4 km (B) 

 

Kilpailun kulku: 

  

 Suunnistus, jonka aikana suoritetaan 

 Kartanluku: 5 etäisyyspistettä 

 Ammunta: Pistoolilla (.22 lr) 10 laukausta kenttätauluun  

             -Matka 25-35 m 

  

Kartanlukuun ja ammuntaan käytetty aika sisältyy suunnistusaikaan. Kilpailijan tulos on 

suunnistusaika lisättynä kartanlukuvirhe (15 s/mm, maksimi 50 mm/piste) ja ammunnasta 

(20 s/puuttuvapiste) saadulla lisäajalla. 

  

  Suunnistuksessa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä. Muilta osin noudatetaan   

  RESUL:n maastomestaruuskilpailun sääntöjä.  

  

Järjestäjän on varauduttava tarvittaessa lainaamaan kilpailijoille Emit-kilpailukortteja. 

  

  

  

  

  

  

  



10.  Ampumasuunnistus 

  

Kilpailusarjat ja matkat: 

H–H45, D-D45 (5 ikävuoden välein) matka 4 -5 km 

H50–H80, D50-D70 (5 ikävuoden välein) matka 3- 4 km 

  

Kilpailun kulku: 

 Väliaikalähtö 

1. vaihtoehto 

 juoksu ampumapaikalle 

 makuuammunta 5 laukausta 

 juoksu n. 300 m 

 makuuammunta 5 laukausta 

 suunnistus 

 pystyammunta 5 laukausta 

 juoksu maaliin 

 lisäaika 1min/ohilaukaus 

  

2. vaihtoehto 

 juoksu ampumapaikalle 

 makuuammunta 5 laukausta 

 suunnistus 

 makuuammunta 5 laukausta 

 suunnistus 

 pystyammunta 5 laukausta 

 juoksu maaliin 

 lisäaika 1min/ohilaukaus 

 

Suunnistusosuuksilla voidaan (tässä vaihtoehdossa) käyttää hajontamenetelmää. 

Ajanotossa käytetään Emit -järjestelmää. 

   

Joukkuekilpailu on molemmilla matkoilla: upseerit: 

                                                                                             reserviläiset 

Sarjat:  H–H45, yhdistyksen 3 kilpailijan tulos 

     H50-H80, yhdistyksen 3 kilpailijan tulos 

Naisten tulokset otetaan huomioon näissä joukkuesarjoissa. 

  

 



11.  Ampumasuunnistusparisprintti 

 

 

Kilpailusarjat ja matkat: 

H , D, 

 H80,H100,H120,H140 (kilpailijan ikä vähintään 35 vuotta). 

Naiset osallistuvat edellä mainittuihin sarjoihin.  

Kilpailumatka suunnistusosuudella on kestoltaan noin 20 minuuttia kaikissa sarjoissa. 

 

Kilpailun kulku on seuraava: 

Yhteislähtö sarjoittain. 

Ensimmäinen kilpailija juoksee 300 m - makuuammunta 5 laukausta, ohilaukaus 

aiheuttaa 70m:n sakkokierroksen. 

Sakottoman ammunnan tai sakkokierrosten jälkeen alkaa suunnistusosuus, 

joka on kestoltaan n.20 minuuttia. 

Suunnistuksen jälkeen on pystyammunta 5 laukausta, jossa sakkokierrokset kierretään 

kuin makuuammunnassa. Tämän jälkeen kilpailija tulee vaihtoon. 

Toinen kilpailija suorittaa samanlaisen suorituksen kuin ensimmäinenkin ja tulee 

maaliin. 

 

Suunnistusosuus voi olla sama ykkös- ja kakkososuudella järjestäjien harkinnan 

mukaan. 

 

Ajanotossa käytetään Emit -järjestelmää. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Pistooliampumajuoksu 

  

Kilpailusarjat ja matkat: 

  

H, H35, H40, H45, D, D35, D40, D45, matka 4-5 km 

H50-H80, D50-D80 (5 ikävuoden välein), matka 3-4 km 

  

Kilpailun kulku: 

  

 väliaikalähtö 

 juoksu 1. kierros 

 ammunta (5 ls) 

 juoksu 2. kierros 

 ammunta (5 ls) 

 juoksu 3. kierros 

 juoksu maaliin 

            

           Ammutaan (.22 lr) kaatuviin ampumahiihtotauluihin 20 metrin etäisyydeltä.   Taulun koko 

on 110 mm. 

  

           Jokaisesta ohilaukauksesta kilpailijalle annetaan 1 minuutin lisäaika. 

            

Joukkuekilpailu upseerit ja reserviläiset sekä pitkällä että lyhyellä matkalla. 

Joukkuetulokseen lasketaan kunkin yhdistyksen kolmen parhaan kilpailijan suoritukset. D-

sarjalaiset kilpailevat näissä sarjoissa ja joukkueissa. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



13. Yöpartiokilpailu 

Kilpailusarjat ja matkat:  

H, H120, H150, matka 4-5 km (yhden kilpailijan keskimääräinen matka, jos rastit jaetaan 

tasan). 

H180, matka 3-4 km. 

D, H210, matka n. 3km. 

Nuoret, Kunto, matka n. 3km. 

Sarjoissa H120-210 kilpailijan ikä vähintään 35 vuotta. 

Kilpasarjoissa suunnistusratojen tulee olla osin vaativia, nuorten- ja kuntosarjoissa 

helppoja. 

Kuntosarjaan saavat osallistua harrastustason suunnistajat, jotka eivät ole osallistuneet 

suunnistuksen kansallisen tason tai sitä ylempiin kilpailuihin. 

Yhdistykset kilpailevat yhdistysten kolmijäsenisin partioin, jotka voidaan muodostaa myös 

samalta seudulta kahden eri yhdistyksen jäsenistä. Esimerkiksi Salosta voi muodostaa yhteisen 

upseeri- ja reserviläisjoukkueen. Joukkue edustaa sitä yhdistystä, josta on partion pääosa. Naiset 

voivat kilpailla myös H-sarjojen partioissa.  

Piirien toimintakilpailuun lasketaan partion pisteet jakamalla ne osallistuneiden määrällä, oman 

yhdistyksen hyväksi. 

Kilpailun aikataulu (ohjeellinen.) 

Kohdistusammunta ekoaseilla partioittain klo 17.00 - 17.45 

Avajaiset ja kilpailupuhuttelu 17.45 - 17.55  

Ammunta ja tarkkuusheitto 18.00 - 19.00 

Yösuunnistus alkaa 19.15- 

Palkintojen jako ja kilpailun päätös  

Kilpailun kulku: 

Kilpailu alkaa partioittain kilpailukeskuksessa valoisana aikana suoritettavalla ammunnalla 

ekoaseella 10ls/ partion jäsen (aseet varaa kilpailun järjestäjä), jonka jälkeen suoritetaan 

tarkkuusheitto kolmella painolla à 600g./partion jäsen.  

Kilpailu jatkuu yösuunnistusosuudella yhteis- tai väliaikalähdöillä (kilpailun järjestäjä ilmoittaa 

kilpailukutsussa) seuraavasti: 

Partio menee alkumatkan koossa hajaantumisrastille, jossa partio jakautuu johtajan määrittämällä 

tavalla etsiäkseen hajontarastit. Partio kokoontuu kokoontumisrastilla, josta jatkaa yhdessä rastien 

kautta yösuunnistuksen maaliin.   

Ekoaseammunta 



Ammunta suoritetaan partioittain järjestäjien varaamilla aseilla. Partion jokainen jäsen ampuu 

10:n laukausta, joten partion maksimipistemäärä on 300 pistettä. Jokainen puuttuva piste 

aiheuttaa kymmenen (10) sekunnin lisäajan partion loppuaikaan.  

Partion ammuntaan käytettävä aika 3 minuuttia. 

Ammunnan suurin lisäaika on 50 minuuttia. 

Tarkkuusheitto  

Tarkkuusheittopaikalla jokainen partion jäsen heittää kolme 600g:n painoista painoa 8 – 12 

metrin päässä olevaan 100 cm leveään ja 75 cm korkeaan aukkoon, jonka alareuna on 20 – 

100 cm maanpinnan yläpuolella. 

Jokaisesta aukon ulkopuolelle jäävästä painosta partio saa yhden (1) minuutin lisäajan 

loppuaikaan. 

Tarkkuusheiton suurin lisäaika on yhdeksän (9) minuuttia. 

Yösuunnistus 

Yösuunnistuksen ratojen pituudet ovat 3 – 5 kilometriä. 

Kartta on jaettava jokaiselle jäsenelle.  

Partio lähtee ja palaa yhdessä, mutta matkan varrella se jakautuu partion johtajan määrittämällä 

tavalla. 

Yösuunnistus sisältää yhteisosuuden, hajaantumisrastin, hajontaosuuden, kokoontumisrastin ja 

yhteisosuuden. 

Rasteilla tulee olla Emit-leimasimet, liput ja heijastimet. 

Kilpailijoilla tulee olla rastien jakamiseen tarvittavat kynät. 

Kokoontumisrastilla on kilpailijoilla oltava tilaisuus odottamiseen sääolosuhteilta suojassa. 

Partion yösuunnistusaika otetaan partion viimeisen jäsenen ylitettyä maaliviivan. 

Puuttuva rasti aiheuttaa partiolle 30 minuutin lisäajan. 

Tuloslaskenta  

 Partion tulos muodostuu laskemalla osalajien ajat yhteen seuraavasti: 

- yösuunnistuksen aika 

- ammunnan lisäaika (10s/ puuttuva piste). Maksimi pistemäärä 10s x 300=3000 s (50 min) 

- tarkkuusheiton lisäaika (1min./ohiheitto). Suurin lisäaika on 9 minuuttia.  

Tasatuloksen sattuessa ratkaisu tapahtuu osalajin aikojen/tulosten perusteella seuraavassa 

järjestyksessä: yösuunnistus, ammunta, tarkkuusheitto.  

 



 

14. Kilpailusarjat ja joukkuekilpailut 

 

 

Varsinais-Suomen reservipiirien maastourheilussa kilpaillaan pääsääntöisesti seuraavissa 

henkilökohtaisten kilpailujen sarjoissa: H-H45 ja D-D45, H50-H80 ja D50-D70, Nuoret. 

 

Huom: upseerit ja reserviläiset kilpailevat henkilökohtaisissa kilpailuissa samassa 

sarjassa. 

  

Henkilökohtaisten kilpailujen yhteydessä lasketaan samalla myös joukkuetulokset eri 

sarjojen henkilökohtaisten tulosten perusteella seuraavasti: 

 

Upseerit joukkuekilpailu sarjat H-H45 ja H50-H80. 

Reserviläiset joukkuekilpailu sarjat H-H45 ja H50-H80  

 

Joukkueen tulokseen lasketaan 3 parhaan tulos, joukkueita voi olla useampia.  

D-sarjojen kilpailijoiden tulokset lasketaan mukaan edellä mainittuihin tuloksiin. 

Joukkuekilpailujen osalta voi eri lajien kohdalla olla tarkennuksia joukkuetulosten 

laskemisesta, ratapituuksista ja matkoista. 

  

Naiset osallistuvat edellä mainittuihin sarjoihin, ellei naisten joukkueita kilpailussa ole 

mukana yhtä enempää.  

  

Piirien talvikilpailun, maastomestaruuskilpailujen ja partiokilpailun kilpailusarjat ja 

matkat määritetään kunkin lajin kohdalla erikseen. 

  



15. Teknisen asiantuntijan (TA) toimintaohjeet  

 

Reservipiirien urheilutoimikunta valitsee vuosittain kuhunkin maastourheilulajin 

piirinmestaruuskilpailuun teknisen asiantuntijavalvojan, joka omalta osaltaan vastaa 

kilpailujen onnistumisesta yhteistyössä järjestävän yhdistyksen kanssa. 

 

1. Saatuasi piiriltäsi / yhdistykseltäsi tiedon valinnastasi TA -tehtävään, selvitä mistä 

kilpailusta on kysymys. 

2. Perehdy kyseessä olevan kilpailun piirin sääntöihin ja tarvittaviin lajisääntöihin 

3. Selvitä missä ja milloin järjestäjä on suunnitellut kilpailun järjestettäväksi, ovatko lupa-

asiat kunnossa. 

4. Ota yhteys kilpailun järjestävään yhdistykseen/ yhdistyksiin ja selvitä kuka toimii 

kilpailun vastuullisena johtajana. Älä odota, että järjestäjä ottaa ensin yhteyttä sinuun 

vaan toimi aktiivisesti ja ajoissa. 

5. Selvitä milloin järjestäjä laatii kilpailukutsun ja milloin se toimitetaan PARIVARTIOON. 

6. Pyydä kilpailun johtajalta suunnitelma-aikataulu, miten kilpailu toteutetaan. 

7. Selvitä järjestäjän kanssa yhdessä kilpailun kaikki turvallisuusohjeet. 

8. Valvo, että kilpailuun liittyvät ammunnat suunnitellaan ja toteutetaan sääntöjen 

mukaisesti. 

9. Valvo, että kilpailuun liittyvät mahdolliset suunnistus- ja kartanlukutehtävät laaditaan 

oikein (että mm. rastipisteet, paikoituspisteet ja etäisyyspisteet varapisteineen tulevat 

oikein sijoitetuiksi). 

10. Valvo, että mahdolliset muut tehtävät ja tehtäväpisteet ovat asialliset. 

11. Tarkista, että kilpailun tulospalvelu suunnitellaan niin, että tulokset valmistuvat 

viivytyksettä ja että palkinnot voidaan jakaa heti tulosten selvittyä. 

12. Varmista, että kilpailujen järjestäjä huolehtii kunnolla myös kaikista yleisjärjestelyistä, 

kuten opastuksesta, paikoituksesta, avajaisista ja lipunnostosta, kutsuvieraista, 

kisakanttiinista, hygienia- ja pesupaikoista. 

13. Varmista, että kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailurakenteiden purkamisesta ja 

kilpailualueiden siistimisestä. 

14. Toimi kaikissa asioissa hyvässä yhteisymmärryksessä järjestäjien kanssa, kuuntele ja 

esitä tarvittaessa vaihtoehtoja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.  

15. Tekninen asiantuntija laatii raportin kilpailujen jälkeen järjestelyistä. 

Raportti lähetetään piirin toimistoon. Raportin yhteydessä TA esittää 

matkakorvauslaskun piirille.  


