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Mäkijuoksukisa

Palokuntien mäkijuoksukisan on tarkoitus toimia pelastusalaa yhtenäistävänä hauskana
liikuntatapahtumana, jolla samalla esitellään yleisölle pelastustoimeen ja
sopimuspalokuntatoimintaan liittyvää moninaisuutta ja fyysistä elementtiä.

Kilpailuvarustus, joka kilpailijoilla on oltava mukanaan

Savusukellukseen soveltuva palopuku, palokäsineet, palojalkineet ja palokypärä:
● savusukellukseen sopiva palopuku (EN469, 2 tyypin palopuku, X2 Y1/2 Z1/2)
● palokypärä (EN 443)
● kypärän alushuppu (EN 13911)
● palokäsineet (EN 659)
● palojalkineet (EN 15090)
● turvapaineellinen paineilmahengityslaite lisäilmansyötöllä (EN137) + kasvo-osa + 2

kpl laitteeseen soveltuvaa pi-pulloa

Paineilmalaitterunkoja ja kasvo-osia voi olla yksi / kilpailupari. Kilpailulähtöjen välissä on
tauko, jonka aikana paineilmapullo vaihdetaan ja kasvo-osan voi pestä. Molemmilla parin
jäsenillä saa kuitenkin olla halutessaan oma paineilmahengityslaite ja kasvo-osa.
Varusteiden on oltava ehjiä ja toimintakuntoisia. Erityiseen sammutusasun
aluspukeutumiseen ei ole vaatimuksia, ellei standardeista EN469 muuta ilmene.

Kilpailun kulku

Kilpailujoukkueet juoksevat kaksi lähtöä, siten, että molemmat joukkueen jäsenet osallistuvat
yhteen kilpailulähtöön. Joukkueen kilpailijoiden suoritusajat lasketaan yhteen, sijoitus
kilpailussa määräytyy yhteenlasketun kokonaisajan mukaan. Kilpailussa yksi kilpailusarja.
Kilpailurata on lähdöillä sama, mahdollinen loogiseen päättelyyn liittyvä kilpailutehtävä voi
olla eri lähtöjen välillä. Kilpailulähtöjä voi olla kilpailijamäärästä riippuen useampia, kuitenkin
vain yksi lähtö kilpailija akohden. Kilpailussa juostaan järjestäjän osoittama reitti mahdollisine
esteineen. Esteiden suorittamatta jättämisestä voidaan tuomita aikasakko tai hylätä suoritus.
Kilpailusuoritus sisältää myös pelastustoiminnassa tarvittavien perustaitojen mittaamista
soveltuvalla tavalla. Kilpailurata suoritetaan ilmoitetussa sammutusvarustuksessa,
paineilmahengityslaitetta käyttäen, paineilman loppuminen tai kasvo-osan poistaminen
kesken kesken kilpailun voi johtaa aikasakkoon tai suorituksen hylkäämiseen. Täysi
kilpailuradan kuvaus julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua.

Osallistujia koskevat erityisehdot

Kaikkien kilpailijoiden tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja pelastustoimintaan
osallistumiskelpoisia henkilöitä (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 §6
kohdat 1, 2 tai 3, §7 kohdat 1 tai 2 mukainen kelpoisuus). Kilpailun järjestäjä ei vakuuta
kilpailijoita. Kilpailuun ei saa osallistua päihtyneenä, kilpailun järjestäjällä on oikeus estää
osallistuminen päihtyneiltä, tai henkilöiltä joiden uskotaan olevan päihtyneitä. Kilpailijoiden
terveydentilan on oltava sellainen, että he kykenevät fyysisesti vaativaan suoritukseen
sammutusvarustuksessa paineilmahengityslaitetta käyttäen.
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Kilpailumaksut ja ilmoittautuminen

Järjestäjä perii kilpailijoilta joukkuekohtaisen osallistumismaksu, 20 €. Ilmoittautumismaksu
sisältää kilpailuosallistumisen ja ennalta ilmoitettuun määräaikaan mennessä
ilmoittautuneille kilpailun T-paidan. Ko. ajankohdan jälkeen ilmoittautuneille ei voida taata
T-paitaa. Kilpailuun voi kuitenkin ilmoittautua vielä myös kilpailupäivänä paikan päällä,
mikäli kilpailussa on tilaa. Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjän erikseen määrittelemällä
tavalla.

Järjestäjä varaa oikeuden korjata säännöissä ilmenneet selkeät virheet tai muuttaa sääntöjä
tai kilpailun kulkua ylipääsemättömän muuten ratkaisemattoman esteen seurauksena.


