Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Rogaining-mestaruuskilpailujen säännöt
Hyväksytty SP:n hallituksen kokouksessa 17.9.2015
1. Yleistä
Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (SP) Rogainingmestaruuskilpailujen järjestämiseksi. Näiden sääntöjen ohella tulee soveltuvin osin noudattaa
kansainvälisen Rogaining-liiton (IRF) kilpailusääntöjä. Lisäksi tulee soveltuvin osin noudattaa Suomen
Suunnistusliiton (SSL) kilpailusääntöjä niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen tai IRF:n
kilpailusääntöjen kanssa.
2. Määritelmä
Rogaining-kilpailulla tarkoitetaan kilpailua, jossa kilpailijan tehtävänä on kartan ja kompassin avulla hakea
mahdollisimman monta rastia annetussa määräajassa haluamassaan järjestyksessä. Rastit on pisteytetty
eri arvoisesti ja eniten pisteitä kerännyt on voittaja. SP:n rogaining-mestaruuskilpailujen kilpailuaika on
vähintään kaksi (2) tuntia ja kilpailua välittömästi edeltävä reitinsuunnitteluaika vähintään viisitoista (15)
minuuttia.
3. Järjestämisoikeus
Järjestämisoikeuden SP:n rogaining-mestaruuskilpailuille myöntää vuosittain SP:n kilpailuryhmä (KRS)
jollekin sellaiselle lippukunnalle, joka on ilmoittanut järjestämishalukkuudestaan KRS:lle kilpailua edeltävän
vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
4. Sarjajako
SP:n mestaruudet ratkotaan joukkuekilpailuina 2-5 henkisin joukkuein. Kilpailussa käytetään seuraavaa
sarjajakoa sekä miehille että naisille:
H/D14 Pojat/tytöt, korkeintaan 14 v.
H/D18 Pojat /tytöt, 15-18 v.
H/D21 Miehet/naiset, yleinen
Lisäksi mestaruudet ratkotaan seuraavissa sekasarjoissa:
HD14 Vähintään yksi tyttö ja vähintään yksi poika, kaikki jäsenet korkeintaan 14 v.
HD18 Vähintään yksi tyttö ja vähintään yksi poika, kaikki jäsenet 15-18 v.
HD21 Vähintään yksi nainen ja vähintään yksi mies, ei ikärajoituksia
Rogaining-kilpailuissa kilpailijan iät lasketaan kilpailupäivään mennessä täytettyinä vuosina.
5. Piirien välinen kilpailu.
Mestaruuskilpailujen yhteydessä ratkotaan myös piirien välinen kilpailu. Piirien välisessä kilpailussa kunkin
sarjan paras joukkue saa 10 pistettä, toiseksi paras 9 pistettä jne. Kussakin sarjassa piirien väliseen
kilpailuun lasketaan mukaan piirin paras joukkue. Voittajapiirille luovutetaan vuodeksi kaiverrettu
kiertopalkinto.
6. Osanotto-oikeus
Jokainen SP:n lippukunta saa ilmoittaa mestaruuskilpailujen kaikkiin sarjoihin haluamansa määrän
joukkueita. Kaikkien kilpailijoiden tulee olla SP:n jäsenmaksun kyseiseksi vuodeksi maksaneita. Kilpailijan
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki Puh. (+358 9) 8865 1100 Faksi (+358 9) 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi

katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon hänet on SP:n jäsenrekisterissä merkitty, ellei piiri
hänelle muuta lippukuntaa vahvista. Vähintään yhden joukkueen jäsenen on kuuluttava siihen
lippukuntaan, jota joukkue edustaa. Kaikkien joukkueen jäsenten tulee kuulua saman piirin lippukuntiin.
Järjestävän lippukunnan jäsenistä osallistumisoikeus on alle 18-vuotiailla lippukunnan jäsenillä.
Kilpailijoiden edustaja tuomarineuvostossa voi osallistua kilpailuun kilpailijana. Järjestäjät saavat
halutessaan kutsua kilpailuun myös muita kilpailijoita. SP:n ulkopuoliset kilpailijat eivät voi kilpailla SP:n
mestaruuksista.
7. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukutsussa määrättyyn ajankohtaan mennessä siinä mainitulla tavalla.
Ellei ilmoitettu kilpailija/joukkue voi osallistua kilpailuun, on lippukunnalla oikeus asettaa toinen
kilpailija/joukkue samaan sarjaan. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kilpailukutsussa mainitulla tavalla.
Jälki-ilmoittautumismaksu on enintään kaksinkertainen. Kilpailun viimeinen ilmoittautumispäivä saa olla
korkeintaan kaksi (2) viikkoa ennen kilpailua ja viimeinen jälki-ilmoittautumispäivä korkeintaan yksi (1)
viikko ennen kilpailua.
8. Osanottomaksu ja kilpailun talous
Mikäli järjestävä lippukunta/piiri vastaa itsenäisesti kilpailun taloudesta, on järjestävällä
lippukunnalla/piirillä oikeus määrittää kilpailun osallistumismaksu haluamallaan tavalla.
Osallistumismaksun pitää olla kohtuullinen ja se ei saa olla merkittävästi korkeampi, kuin muiden
vastaavantyyppisten rogaining-kilpailujen osallistumismaksu. Mikäli kilpailun taloudesta vastaa SP,
kilpailun osallistumismaksun suuruuden vahvistaa KRS Talousvaliokunnan ja SP:n talousjohtajan antamien
ohjeiden perusteella. Riippumatta siitä, mikä taho kulloinkin vastaa kilpailun taloudesta,
mestaruuskilpailujen mitalien sekä kiertopalkinnon hankinnan ja kaiverrusten kustannuksista vastaa aina
kilpailun järjestäjä.
9. Kilpailujen järjestely
Kaikista kilpailuun liittyvistä järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta, johon kuuluu ainakin
kilpailunjohtaja, järjestelysihteeri, ratamestari, tulostoimiston johtaja sekä lähtö- ja maalivastaava. Jotkut
tehtävistä voidaan tarvittaessa yhdistää samalle henkilölle. Kilpailun johtajalla ja järjestelysihteerillä tulee
olla aiempaa kokemusta kilpailujen järjestämisestä. Kilpailun ratamestarilla tulee olla aiempaa kokemusta
rogaining-kilpailusta kilpailijana sekä hänen tulee omata muutoin hyvää suunnistuskokemusta.
SP:n kilpailuryhmä voi anomuksesta myöntää poikkeuksen pätevyysvaatimuksissa. Mikäli SP:n rogainingmestaruuskilpailut järjestetään jonkun muun avoimen Rogaining-kilpailun yhteydessä, tulee KRS:llä olla
oikeus nimittää edustaja kilpailun järjestelytoimikuntaan, mikäli järjestäjät muuten eivät ole partiolaisia.
10. Kilpailukutsu
SP:n rogaining-mestaruuskilpailujen kilpailukutsu on julkaistava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen
kilpailua siten, että se on kaikkien helposti saatavilla. Kilpailukutsun katsotaan olevan kaikkien helposti
saatavilla, jos se on julkaistu julkisella www-sivulla, jonka osoite on ilmoitettu SP:n jäsenlehdessä tai SP:n
www-sivuilla. Kilpailukutsun tulee olla kilpailun valvojan tai valvojan puuttuessa KRS:n hyväksymä.
Kilpailukutsussa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
 kilpailun laatu ja osanotto-oikeus
 kilpailun ajankohta
 sarjat ja kilpailun aikataulu
 ilmoittautumistapa ja jälki-ilmoittautumistapa
 aika, johon mennessä ilmoittautuminen ja jälki-ilmoittautuminen on tehtävä
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osanottomaksun suuruus ja maksutapa
kilpailukeskuksen osoite
matka kilpailukeskuksesta lähtöön
tieto peseytymismahdollisuudesta
tieto ruokailumahdollisuudesta
kilpailujen järjestäjien yhteystiedot

Mikäli jokin edellä mainituista asioista ei ole järjestäjien tiedossa kilpailukutsua julkaistaessa tai jos jokin
asia muuttuu kilpailukutsun julkaisemisen jälkeen, on näistä muutoksista ilmoitettava joukkueille
sähköpostitse viimeistään kuusi (6) vuorokautta ennen kilpailua.
11. Kilpailuohje
Alustava kilpailuohje on julkaistava kilpailun www-sivuilla viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen
kilpailua. Lopullinen kilpailuohje on oltava selvästi näkyvillä kilpailukeskuksessa.
Kilpailuohjeessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:
 päätoimihenkilöt ja heidän tehtävänsä
 tuomarineuvoston jäsenet
 kilpailunjohtajan ja tuomarineuvoston puheenjohtajan sähköpostiosoite ja
puhelinnumero
 lääkintähuolto ja muu huolto
 lähtöluettelo
 kilpailun aikataulu
 kilpailijoiden, kilpailijoiden huoltajien sekä kilpailua seuraavan yleisön oikeus
kilpailupaikalla liikkumiseen
 lähtöpaikka ja ohjeet sinne johtavasta viitoituksesta
 lähetystapa
 tiedot maalijärjestelyistä
 tiedot kilpailukartasta
 kilpailunumeroiden käyttö
 turvallisuusmääräykset
 palkintojenjako
12. Tulosluettelo
Tulosluettelosta on käytävä selville joukkueen nimi, joukkueen jäsenten nimet, lippukunta, piiri,
suunnistusaika, pistemäärä, mahdolliset sakkominuutit sekä sijoitus. Ajat otetaan yhden (1) sekunnin
tarkkuudella. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää suoritusaika. Alustava tulosluettelo tulee pyrkiä
julkaisemaan heti kilpailupaikalla kilpailun päätyttyä ja se on julkaistava kilpailun www-sivuilla
vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä.
13. Kilpailujen valvonta
Kilpailun valvonnan tarkoituksena on sääntöjen ja partiohengen mukaisten kilpailujen aikaansaaminen.
SP:n kilpailuryhmällä (KRS) on oikeus tarkkailla kaikkia kilpailujärjestelyjä. KRS nimeää kilpailun valvojan
hyvissä ajoin kilpailun suunnittelun ja valmistelun alkaessa. Valvojalla tule olla vähintään SP:n III luokan
maastotuomarikortti ja aiempaa kokemusta rogaining-kilpailuista. Valvoja ja kilpailunjohtaja ovat
vastuussa kilpailun sääntöjenmukaisesta ja partiohenkisestä järjestämisestä ja turvallisuusohjeiden
noudattamisesta. Tarvittaessa valvoja voi kutsua itselleen kilpailuryhmän hyväksymän apulaisen.
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14. Tuomarineuvosto
Tuomarineuvoston kokoonpano:
 Puheenjohtaja, jonka nimeää SP:n kilpailuryhmä. Kilpailuryhmä voi tapauskohtaisesti
delegoida puheenjohtajan nimittämisen järjestävän piirin kilpailujaostolle.
 Kilpailunjohtaja
 Järjestelysihteeri, joka toimii tuomarineuvoston sihteerinä
 Valvoja, jonka nimeää SP:n kilpailuryhmä
 Kilpailijoiden edustaja, jonka nimeää järjestävä lippukunta.
Tuomarineuvoston puheenjohtajalla ja kilpailijoiden edustajalla tulee olla aiempaa kokemusta Rogainingkilpailuista.
Tuomarineuvoston tehtävät:
 valvoo, että kilpailu järjestetään sekä johdetaan sääntöjen mukaisesti
 kieltää tarvittaessa joukkueen/kilpailijan kilpailuoikeuden
 ratkaisee mahdolliset vastalauseet
 ratkaisee tarvittaessa kaikki ne kysymykset, joita ei ole määritelty säännöissä tai
kilpailuohjeessa.
 esittää tarvittaessa SP:n kilpailuryhmälle harkittavaksi kilpailukiellon määräämistä
kilpailijalle tai kilpailijan/joukkueen edustamalle lippukunnalle määräajaksi.
 tekee tarvittaessa kilpailuryhmälle esityksen kilpailun mitätöimisestä joko osittain tai
kokonaan
Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Tuomarineuvoston päätöksestä on mahdollisuus valittaa SP:n kilpailuryhmälle.
15. Vastalauseet
Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalause voidaan esittää kilpailun järjestelyjä, kilpailijoita ja/tai
tulosluetteloa vastaan. Vastalausemaksun suuruus on sama, kuin kilpailun osanottomaksu. Vastalauseen
saa esittää, yksittäinen kilpailija tai kilpailujoukkue. Vastalause kilpailun järjestelyjä tai kilpailijoita vastaan
on jätettävä tuomarineuvostolle osoitettuna kilpailupaikalla viimeistään puolen tunnin kuluessa alustavien
tulosten julkaisemisesta.
16. Sääntöjen voimaantulo ja muuttaminen
Nämä säännöt tulevat välittömästi voimaan. Muutosten vahvistamisesta päättää SP:n kasvatusvaliokunta.
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