
Yöpartiokilpailu 

Kilpailusarjat ja matkat:  

H, H120, matka 5 - 7 km  

D, H150, H180, H210, (Kilpailijan ikä väh 35vuotta), matka 4 - 6 km 

D150, Nuoret, Kuntosarja matka 3 - 4 km  

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 – 7 kilometriä siten, että ihanneaika  

H- ja H120 sarjoissa on noin 50 minuuttia ja muissa sarjoissa noin 35 minuuttia.  

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). Maksiksi 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.  

 


