Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Palokuntanaistyö
Tulevaisuustyöryhmä

PALOKUNTANAISTEN IINES-TIETOTAITOKISA

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on edistää palokuntanaisten tietoja ja taitoja sekä herättää kiinnostusta palokuntanaistyöhön ja siinä tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen.

2. Osallistujat

Kilpailuun voivat osallistua kaikki palokuntanaiset, jotka kuuluvat
palokunnan naisosastoon tai naisosasto ry:hyn. Suosituksena on
perehdyttämiskoulutuksen suorittaminen.

3. Joukkueet

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 1) palokuntien joukkueet ja 2) pelastusliittojen joukkueet. Kilpailujoukkueen vahvuus on kolme henkilöä. Kukin palokunta tai pelastusliitto voi lähettää vain yhden joukkueen ja joukkueen jäsen voi kilpailla vain yhdessä joukkueessa
tai sarjassa. Kilpailutoimikunta voi tarvittaessa antaa liittokohtaisia
ohjeita karsinnasta ja kutsua kilpailuun vierailujoukkueita.

4. Järjestäjä ja aika

Kilpailun järjestäjä on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
SPEK. Kilpailun järjestetään vuosittain, ellei valtakunnallinen naistyötoimikunta toisin esitä.

5. Kilpailutoimikunta

SPEKin valtakunnallinen palokuntanaistyötoimikunta asettaa tai
kutsuu kilpailutoimikunnan. Kilpailutoimikunnan tehtäviin kuuluu
kilpailun tuomariston ja toimitsijoiden kutsuminen, aputuomarien
kutsuminen sekä kilpailun valmistelu.

6. Tuomaristo

Kilpailun tuomariston muodostavat ylituomari ja kolme päätuomaria. Tuomariston tehtävänä on seurata, että kilpailu on kaikille
osapuolille tasapuolinen, puuttua tarvittaessa tilanteeseen sekä
ratkaista erimielisyydet.

7. Kilpailukutsu

Kilpailukutsu julkaistaan vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailua SPEKin verkkosivuilla ja muissa tiedotuskanavissa. Ilmoittautuminen päättyy viimeistään kuukausi ennen kilpailua.
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8. Kilpailutehtävät

Kilpailuun sisältyvät tieto-osa ja taito-osa, joista saadut pisteet
lasketaan yhteen. Kysymykset ja suoritusohjeet on mahdollista
saada suomen ohella ruotsin kielellä.
Tieto-osaan kuuluu 40 valintakysymystä, joihin jokainen kilpailija
vastaa itsenäisesti. Kilpailukysymyksiin vastaamista voi harjoitella
etukäteen Netti-Iineksessä. Kilpailussa voi olla muitakin kysymyksiä kuin etukäteen julkaistuja. Joukkueen jäsenten pisteet lasketaan yhteen ja tulos jaetaan kolmella.
Taito-osaan kuuluu kolme rastitehtävää, joiden aiheet kilpailutoimikunta ilmoittaa kilpailukutsussa. Taito-osan tehtävät suoritetaan
joukkueena. Joukkueiden paremmuusjärjestys määräytyy tehtävistä saatujen pisteiden perusteella. Maksimisuoritusaika yhdellä
rastilla on viisi minuuttia.

9. Kilpailukalusto

Järjestäjät huolehtivat, että paikalla on tarpeellinen kalusto ja varusteet. Tuomaristo valvoo tehtävien turvallista suorittamista. Kilpailijoiden tulee huolehtia, että heillä on voimassaoleva henkilökohtainen tai palokunnan vakuutus.

10. Palkinnot

Kummankin sarjan parhaalle joukkueelle luovutetaan kiertopalkinto ja kolme parasta joukkuetta molemmissa sarjoissa palkitaan
muistopalkinnolla.

Sääntöjen ylläpidosta ja muutoksista vastaa valtakunnallinen naistyötoimikunta.

Pelastusliittojen edustajakokouksen 2010 hyväksymät säännöt.
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