
Sääntötarkennuksia Linzin tuomarikoulutuksesta 24.-26.10.2014 

Yleistietoa Opolen kisoista Puolassa 19.7. – 26.7. -15 

 Opole tunnetaan Puolan laulufestivaalien pitokaupunkina, joten kansojen esittäytyminen 

tapahtuu kaupungin lauluareenalla 

 Kisojen majoitus järjestetään yliopiston kampuksella, josta on 10 minuutin auto-

/kävelymatka stadionille 

 Kilpailussa kokeilussa ikäsääntö, jonka mukaan kilpailuun osallistuja saa olla 10-vuotias, 

kunhan täyttää 11 vuotta kilpailuvuoden loppuun mennessä 

 

Pukeutumisohjeet 

 Nuorilla tulee kilpailuasuna olla sama palvelusasu, jota käytetään ympäri vuoden 

muutenkin palokunnan harjoituksissa 

 Hanskat ja vyö ovat sallittuja, kunhan ne ovat samanlaiset koko joukkueella 

o Viestijuoksussa kypärän ja hanskojen käyttö on kuitenkin kielletty. Viestijuoksussa 

ei saa käyttää leveää vyötä (palomiesvyötä). 

 

Esterata 

 Lähtö 

o Vähän matkaa ennen ajanottokennoja, noin 40 cm päähän on hyvä merkitä viiva, 

jotta kilpailijat eivät vahingossa laukaise ajanottoa ennenaikaisesti 



Kuva 1, malliesimerkki aloituksesta

  

o Ideaalitilanteessa C-letkujen liittimet eivät kosketa maata, mutta tätä ei vaadita, 

koska asettelu saattaa olla liian hankalaa 

 Este 1 (Vesihauta) 

o Este alkaa kohdasta 7,1m ja loppuu 8,9m kohdalla 

 Este 2 (Aita) 

o Mikään ruumiinosa ei saa ylittää esteen reunoja. Esteen reunoilta lähtee 

”näkymättömät pylväät, joiden yli ei saa mennä (ks. kuva 1) 

Kuva 2 Aidan pylväät 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Este 4 (Juoksupuomi) 

o Estettä ei tarvitse lähestyä 45 asteen kulmassa, vaan esteen alusta ja lopusta 

katsotaan lähtevän radan reunoja kohti vaakaviiva, jota ei saa ylittää.  

o Kuvan 2 tilanteesta pääsee seuraavalla askeleella virheettä puomille  

o Kuvassa 3 virhe on tapahtunut virhe 

o Tämä viiva tulee olemaan merkitty Puolan kisoissa 

 

 

 Sankoruiskujen 10 litran varavesiastiat ovat sijoitettuna radan reunoilla (sisäpuolella) 

sankoruiskujen kohdalla 

 Suihkuttaminen 

o Jos suihkutusseinän vesiastia ei täyty tarpeeksi varavedenkään käyttämisen jälkeen, 

tuomitaan väärä työskentely sekä suihkuttajalle että pumppaajalle, edellyttäen, 

että he ovat kunnolla yrittäneet suihkuttaa reikään 

Kuva 3 Puomin sallittu lähestyminen Kuva 4 Virheellinen puomin lähestyminen 



o Suihkutuslautaa ja sen takana olevaa maata ei saa koskea ennen kuin 

suihkutustehtävä on suoritettu.  

 Tehtävän suorittamisen jälkeen kilpailija saa esim. astua laudan toiselle 

puolelle 

 Kalustoteline 

o Nostettava kalusto saa tulla telineen etureunan yli, koska tällöin kalusto ei mene 

kenenkään muun suorittajan alueelle. Kuitenkaan esimerkiksi nro:n 2 kalusto ei saa 

mennä nro:n 3 ruutuun. 

o Jos nro 2 siirtää vahingossa nro:n 3 kaluston nro:n 3 ruutuun, virhe tulee ainoastaan 

nro:lle 2. Jos tämän lisäksi nro 3 siirtää nro:n 2 kaluston, kummallekin tulee virhe 

o Kalustotelineen edessä oleva kalustolauta sijoitetaan 67 ja 69 metrin väliin 

 Solmuteline 

o nro 7 saa vetää köytensä telineen vaakapalkin ali. (Köyden ei tarvitse olla 

vaakapalkin päällä, niin kuin säännöissä näkyvässä kuvassa) 

 Viimeisen puolipolven suunnalla ei ole väliä 

 Viimeinen puolipolvi saa jäädä vähän löysäksi, kunhan se kiristyy oikeaan 

kohtaan köyden päästä nostamalla (kuva 5) 

 

 

o Merimiessolmun tulee olla loppuun asti tehty 

Kuva 6 solmusta, jota ei ole tehty loppuun asti. Eli tämä hylätään. 



 

 

 Maali 

o kilpailijoiden tulee olla linjassa maalialueella 

o Ajanoton katkaisunappulan tulee olla nro:n 1 edessä (kuva 5) 

Kuva 1 Sallittu puolipolvi, kunhan nostaessa kiristyy oikein 



 Ajanottonappulan tulee sijaita 2 metriä radan reunasta sisään, ja 1 metri 

kalustotelineen oikeasta takakulmasta taaksepäin 

 

 

Viestijuoksu 

 1. rataosuus 

o Estettä sekä ylös että alas mennessä jalkojen on kosketettava puolia 1 ja 2 sekä 

käsien puolia 3 ja 4. Suorituksen täytyy olla hallittu, eikä riitä, että puolia ainoastaan 

”täpätään” 

 3. rataosuus 

o C-letkun letkunkannatin saa ylittää 80 x 80cm alustan reunan (kuva 6) 

 5. rataosuus 

o Juoksija nro 5 ei saa olla valmiiksi ”alitusliikkeessä”, ennen kuin saa kapulan 

itselleen 

 7. rataosuus 

Kuva 7 Loppujärjestys. Ei mittakaavassa. 



o Sammuttimen paikka on juoksuradan keskellä (275m kohdalla)  

Kuva 82 Letkunkannattimen sallittu reunan ylitys 


