Suunnistusmestaruuskilpailujen

SÄÄNNÖT
Lounais-Suomen Partiopiiri
Kisajaosto

1. JOHDANTO
1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin
suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

2. MÄÄRITELMÄ
2.1 Suunnistusmestaruuskilpailuilla tarkoitetaan kilpailua, jossa kartan ja kompassin avulla kuljetaan annettu reitti maastossa mahdollisimman nopeasti.
2.2 Suunnistusmestaruuskilpailut toteutetaan seuraavasti: Päivä– ja yösuunnistus toteutetaan normaalina suunnistuksena rastilta rastille.

3. JÄRJESTÄMISOIKEUS
3.1 Järjestämisluvan L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailuihin myöntää L-SP:n
piirihallitus.
3.2 Suunnistusmestaruuskilpailujen järjestelyistä vastaavat piirin alueet L-SP:n
piirihallituksen laatiman ja vahvistaman järjestelyvuoroluettelon mukaisesti.
3.3 Suunnistusmestaruuskilpailut järjestetään vuosittain ja niiden ajankohta
vahvistetaan L-SP:n toimintasuunnitelmassa siten, että päiväsuunnistus on
toukokuussa ja yösuunnistus lokakuussa.

4. SARJAJAKO
4.1. Kilpailu on henkilökilpailu ja siinä käytetään seuraavaa sarjajakoa sekä
miehille että naisille:
Sarja H/D45
Sarja H/D 35
Sarja H/D 21
Sarja H/D 19–20
Sarja H/D 17–18
Sarja H/D 15–16
Sarja H/D 13–14
Sarja H/D 11–12

täyttää kalenterivuonna vähintään 45 v.
täyttää kalenterivuonna vähintään 35 v.
yleinen
täyttää kalenterivuonna enintään 20 v.
täyttää kalenterivuonna enintään 18 v.
täyttää kalenterivuonna enintään 16 v.
täyttää kalenterivuonna enintään 14 v.
täyttää kalenterivuonna enintään 12 v.
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5. OSANOTTO-OIKEUS
5.1 Jokainen L-SP:n lippukunta saa ilmoittaa suunnistusmestaruuskilpailujen
kaikkiin sarjoihin haluamansa määrän sääntöjen määräykset täyttäviä
kilpailijoita.
Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva SP:n jäsenmaksu. Kilpailijan
katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan, jonka jäsen hän SP:n jäsenrekisterin
mukaan on, ellei piiri hänelle muuta lippukuntaa vahvista.
Mahdolliset järjestelytehtävät eivät estä lippukunnan muiden jäsenten osanottoa kilpailuun.
Kilpailijoiden edustaja tuomarineuvostossa voi osallistua kilpailuun.
5.2 Mikäli lippukunta pätevien syiden vuoksi ei pysty vuorollaan järjestämään
kilpailua, tulee sen ilmoittaa asiasta kilpailujaostolle välittömästi.
5.3 Järjestäjät saavat halutessaan kutsua kilpailuihin myös muita kilpailijoita.
L-SP:n ulkopuoliset kilpailijat eivät voi kilpailla L-SP:n mestaruuksista.

6. ILMOITTAUTUMINEN
6.1 Ilmoittautuminen tehdään kilpailukutsussa määrättyyn ajankohtaan
mennessä.
6.2 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kilpailukutsussa mainitulla tavalla ja
silloin osanottomaksu on enintään kaksinkertainen.
Mahdollisuus jälki-ilmoittautumiseen vielä kilpailupaikallakin on suositeltavaa.

7 . OSANOTTOMAKSU
7.1 L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailujen osanottomaksusta päättää L-SP:n
piirihallitus.
7.2 Suunnistusmestaruuskilpailujen osanottomaksun tulee sisältää ainakin:
• kilpailussa käytettävä materiaali
• peseytymismahdollisuus
• juoma kilpailun jälkeen
• mestaruusmitalit
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8. SUUNNISTUSMATKOJEN PITUUDET
8.1 Suunnistusmatkojen pituudet päiväsuunnistuksessa ovat enintään:
H45
H35
H21
H19–20
H17–18
H15–16
H13–14
H11–12

5 km
5 km
7 km
7 km
5 km
4 km
3 km
3 km

D45
D35
D21
D19–20
D17–18
D15–16
D13–14
D11–12

4 km
4 km
5 km
5 km
4 km
3 km
3 km
3 km

8.2 Suunnistusmatkojen pituudet yösuunnistuksessa ovat enintään:
H45
H35
H21
H19–20
H17–18
H15–16
H13–14
H11–12

4 km
4 km
5,5 km
5,5 km
4 km
3 km
2,5 km
2 km

D45
D35
D21
D19–20
D17–18
D15–16
D13–14
D11–12

3 km
3 km
4 km
4 km
3 km
2,5 km
2,5 km
2 km

9. KILPAILUJEN JÄRJESTELY
9.1 Kaikista kilpailuun liittyvistä järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta, johon
kuuluu vähintään kilpailunjohtaja, järjestelysihteeri, ratamestari ja tulostoimiston johtaja. Kilpailun johtajalla ja järjestelysihteerillä tulee olla SP:n II
luokan tuomarikortti.
9.2 Kilpailujaosto voi anomuksesta myöntää poikkeusluvan
pätevyysvaatimuksissa.

10. KILPAILUKUTSU
10.1 L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailuista on julkaistava kilpailukutsu Repolaisessa ja Internetissä, esimerkiksi piirin nettisivuilla vähintään kuukautta
ennen kilpailua.
10.2 Julkaistavan kilpailukutsun tulee olla valvojan tai valvojan puuttuessa kilpailujaoston puheenjohtajan tarkastama ja hyväksymä.
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10.3 Kilpailukutsussa on oltava seuraavat tiedot:
• kilpailun laatu ja osanotto-oikeus
• kilpailun ajankohta
• sarjat ja matkat
• ilmoittautumistapa ja jälki-ilmoittautumistapa
• viimeinen ilmoittautumispäivä
• osanottomaksun suuruus ja maksutapa
• jälki-ilmoittautumismaksun suuruus ja maksutapa
• kokoontumisaika ja –paikka
• ensimmäinen lähtöaika ja matka kilpailukeskuksesta lähtöön
• tieto peseytymismahdollisuudesta
• tieto ruokailumahdollisuudesta
• tieto mahdollisesta yhteiskuljetuksesta
• kilpailun järjestäjän yhteystiedot
Mikäli jokin edellä mainituista asioista ei ole järjestäjien tiedossa kilpailukutsua julkaistaessa tai jos jokin asia muuttuu kilpailukutsun julkaisemisen
jälkeen, on näistä muutoksista ilmoitettava kilpailijoille viimeistään kuusi
vuorokautta ennen kilpailua Internetissä.

11. KILPAILUOHJE
11.1 Kilpailuohje on annettava jokaiselle kilpailijalle ja sen on oltava selvästi
näkyvillä kilpailukeskuksessa.
11.2 Kilpailuohjeessa on oltava seuraavat tiedot:
• järjestelytoimikunta
• tuomarineuvosto
• kilpailunjohtajan ja tuomarineuvoston puheenjohtajan yhteystiedot
• tuomarineuvoston jäsenten tunnukset
• lääkintähuolto ja muu huolto
• osanottajaluettelo sekä lähtöajat
• kilpailun aikataulu
• kilpailijoiden huoltajien ja kilpailua seuraavan yleisön oikeus kilpailupaikalla liikkumiseen
• lähtöpaikka ja ohjeet sinne johtavasta viitoituksesta
• lähetystapa
• ratojen pituudet
• tiedot maalijärjestelyistä
• tiedot kilpailukartasta
• varomääräyksiä
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12.TULOSLUETTELO
12.1 Tulosluettelosta on käytävä selville sarjoittain jokaisen kilpailijan nimi,
lippukunta, suunnistusaika sekä sijoitus.
Ajat otetaan sekunnin tarkkuudella. Kilpailijoiden saadessa saman ajan, saavat he saman sijan.
12.2 Tulosluettelo on julkaistava Internetissä viikon kuluessa kilpailun
päättymisestä.

13. KILPAILUJEN VALVONTA
13.1 Kilpailun valvonnan tarkoituksena on sääntöjen ja partiohengen
mukaisten kilpailujen toteuttaminen.
13.2 Kilpailujaosto nimeää kilpailun valvojan hyvissä ajoin.Valvojalla tulee olla
vähintään SP:n III luokan tuomarikortti tai vastaavat riittävät tiedot.
13.3 Valvoja ja kilpailujen johtaja ovat vastuussa kilpailujen sääntöjenmukaisesta ja partiohenkisestä järjestämisestä sekä turvallisuusohjeiden
noudattamisesta.

14.TUOMARINEUVOSTO
14.1 Tuomarineuvoston kokoonpano:
• puheenjohtaja, jonka nimeää kilpailujaosto
• jäsenet: kilpailunjohtaja, valvoja ja kilpailijoiden edustaja, jonka
nimeää piirihallituksen määräämä alue
14.2 Tuomarineuvoston puheenjohtajalla ja kilpailijoiden edustajalla tulee olla
vähintään SP:n III luokan tuomarikortti tai riittävät vastaavat tiedot.
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14.3 Tuomarineuvoston tehtävät:
• kokoontuu kilpailun alkaessa
• valvoo, että kilpailu järjestetään sekä johdetaan sääntöjen
mukaisesti
• ratkaisee mahdolliset sarjavaihdokset
• ratkaisee mahdolliset vastalauseet
• ratkaisee kaikki ne kysymykset, joista ei ole määrätty näissä
säännöissä
Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Tuomarineuvoston päätökset ovat lopullisia.

15. VASTALAUSEET
15.1 Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Se voidaan esittää kilpailun järjestelyä,
kilpailijoita ja/tai tulosluetteloa vastaan.Vastalausemaksun suuruus on sama
kuin kilpailun osanottomaksu.Vastalauseen saa esittää kilpailija.Vastalause
kilpailun järjestelyä tai kilpailijoita vastaan on jätettävä tuomarineuvostolle
viimeistään kilpailua seuraavana arkipäivänä.Vastalause tulosluetteloa vastaan on toimitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon
kuluessa tulosluettelon julkaisemisesta. Tuomarineuvoston vastalauseesta
tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti kahden viikon kuluessa
sen tekijälle. Päätös on perusteltava.Vastalausemaksu on palautettava,
mikäli vastalause hyväksytään tai siihen muuten katsotaan olevan aihetta.
Jos tulosluetteloon tulee muutoksia on uusi tulosluettelo julkaistava
välittömästi.

16. SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN
16.1 Näiden sääntöjen voimaantulosta sekä muutosten vahvistamisesta päättää
L-SP:n piirihallitus.

L-SP:n piirihallitus on hyväksynyt nämä säännöt 22.4.2014.
Nämä säännöt tulevat voimaan 22.4.2014.
Julkaisija: Lounais-Suomen Partiopiiri ry, 2015
Kannen kuva: Jura Nurminen
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