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Partiotaitokilpailujen sääntöihin muutoksia 

Suomen Partiolaisten Ohjelmavaliokunta ja Kilpailuryhmä ovat syyskuussa 2012 hyväksyneet seuraavat toistaiseksi voimassa 
olevat sääntömuutoskokeilut partiotaitokilpailujen Suomenmestaruuskilpailujen sääntöihin, jotka ovat tulleet voimaan 
1.8.2009. 

*** 

Kappale SARJAJAKO, 7 § 5. mom., "Vihreä ja Oranssi sarja" 

Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on viisi 12-17 -vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten 
yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 73 vuotta. 

Muutos tulee voimaan 1.4.2013 

*** 

Kappale TEHTÄVÄT JA REITIT, 18 §, "Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot" 

Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot on julkaistava viisi kuukautta ennen kilpailuja yhdessä 
suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä SP:n lehdessä. Kutsussa on oltava seuraavat tiedot: 

 Kilpailujen laatu ja osanotto-oikeus 

 Kilpailujen ajankohta 

 Osanottomaksun suuruus 

 Tehtäväluettelo 

 Kilpailujen järjestäjät ja yhteystiedot 

 Tieto siitä missä Internet-osoitteessa loput sääntöjen 17 § määräämät asiat on kerrottu. Kirjautumista vaativia sivuja 

ei tule käyttää pääasiallisena tiedonjakokanavana. Internetissä julkaistavien tietojen tulee olla luettavissa verkossa 

viimeistään edellä mainittujen lehtien ilmestymispäivistä ensimmäisenä. 

Muutos tulee voimaan 1.11.2012 

*** 

Muutosten tausta lyhyesti ja muuta huomionarvoista 

Muutokset ovat osa käynnissä olevaa kisojen kehityshanketta, jota SP:n Kilpailuryhmä on toteuttanut vuoden 2011 
Kisavastaavatapaamisesta saakka. Koska on mahdollista että muutkin kehittämispolut vaativat sääntömuutoksia, tullaan 
säännöt päivittämään virallisesti vasta kun tältä osin on saatu selvyys. 

Ikärajamuutoksen tavoitteena on ajatus luonnollisen vartion vartionjohtajana toimivan samoajan tai samoajien osallistumisen 
helpottaminen. Näin haetaan ennen kaikkea paitsi helpompaa osallistumista kisaan, myös sitä että kisoihin valmistautuminen 
päätyy helpommin osaksi vartioiden viikoittaista toimintaa. Kilpailukutsumuutoksen tavoitteena on huomioida paremmin 
nykyisin tarjolla olevat mahdollisuudet, sekä sallia painetun median markkinointihenkisempi käyttö kisailijoiden 
houkuttelemisessa. 

Ohjelmavaliokunnan ja SP:n kilpailuryhmän tekeminä sääntömuutokset ovat voimassa suoraan vain Partiotaitojen SM-
kisoissa, ja niissä kisoissa jotka käyttävät SM-kisojen sääntöjä sellaisinaan. KRS kehottaa piirejä arvioimaan mahdollisten 
omien sääntöjensä päivittämistarpeen ja -aikataulun, toivottavaa olisi että piiri- ja SM-tasoilla kilpailtaisiin saman kauden 
kisoissa yhtenevillä säännöillä. 

http://www.sapa.partio.fi/

