
                                                            
  

 
 

CTIF kansalliset kilpailut 2015 
KILPAILUKUTSU 

 

Tervetuloa mukaan kilpailemaan ja kannustamaan oman palokunnan joukkue 

voittoon! Kansalliset CTIF-kilpailut pidetään tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalla. 

 

 

Paikka  Ylistaron urheilupuisto, Ruuskalantie 62, Seinäjoki 

Aika  01/08/2015 

 

 

KILPAILULAJIT 

 

CTIF-kilpailu 
CTIF-kilpailussa Suomessa kilpaillaan Perinteisessä palokuntakilpailussa, joka koostuu 

sammutusoperaatiosta ja viestijuoksusta. Perinteisessä palokuntakilpailussa miehille 

ja naisille on omat sarjansa. Palokuntanuorten kilpailu on vastaavasti kaksiosainen, 

joka koostuu esterataharjoituksesta ja viestijuoksusta. 

 

100 m estejuoksu (palokuntaurheilu) 
Estejuoksu suoritetaan kansainvälisistä säännöistä poiketen yksilökilpailuna. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

 

Kilpailijoiden, kilpailujoukkueiden ja tuomarien ilmoittautuminen tulee tehdä HAKA-

palokuntarekisteriin (HUOM! Vaatii kirjautumisen 

https://haka.spek.fi/calendarview.asp?id=2382) 25.6.2015 mennessä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä tarkistaa, että kaikki pyydetyt tiedot on 

ilmoitettu (myös erityisruokavaliot ja muut ruoka-aineallergiat).  

 

Tuomarien ilmoittautuminen koskee sekä nykyisiä että uusia tuomaroinnista 

kiinnostuneita. 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee tilata ruokailulipukkeet sekä ilmoittaa 

majoitustarve ja laskutusosoite. 

 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua Hakan kautta, ota yhteyttä 

ctif@nurmonvpk.fi.  

 

MAJOITUS 

 

Majoitusmahdollisuus on perjantai-illasta sunnuntaiaamuun. 

Kilpailijoiden ja kilpailutuomareiden majoitus sijaitsee  

Nurmon koululla, osoitteessa Toukotie 3, Seinäjoki. 

 

SÄÄNNÖT JA OHJEET 

 

CTIF-kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä. 

Kilpailusäännöt ja lisäohjeet löytyvät netistä: www.ctif.fi. 

 

Perinteisen palokuntakilpailun osalta kilpailussa noudatetaan 7. sääntöpainosta (2012) 

ja palokuntanuorten kilpailussa 7. sääntöpainosta (2012). Palokuntanuorten CTIF-

kilpailussa Suomen osalta kilpailuun voi osallistua jo 11-vuotiaana. 

 

https://haka.spek.fi/calendarview.asp?id=2382
mailto:ctif@nurmonvpk.fi


                                                            
  

 
 

Verkkosivuilta löytyy myös ensikertaa mukaan tulevia palokuntia varten aloittamista 

helpottamaan laadittu kilpailuohje. Aiemmin kilpailuissa mukana olleet palokunnat 

sekä tuomarit auttavat ja opastavat mielellään uusia palokuntia CTIF-kilpailussa. 

 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi kilpailutapahtuman aikataulu ja lisäohjeita heti 

ilmoittautumisajan päätyttyä. 

 

HINTA 

 

Kilpailuihin osallistuminen on maksutonta.  

 

Majoituksesta ja ruokailuista peritään osallistujilta välittömät kustannukset: 

Majoitus 50€/luokka. Järjestän toimesta ei ole patjoja. 

Ohjelman mukaisten ruokien hinnat tarkentuvat ilmoittautumisen jälkeen, arvio 

hinnoille 4-8€ / ateria.  

 

Nurmon VPK laskuttaa majoitusmaksun ja ruuat joukkueilta ilmoittautumisten jälkeen. 

Laskutettua majoitus- ja ruokailumaksua ei palauteta. 

 

 

MUUTA 

 

Kukin ilmoittautunut taho vastaa tarvittavista vakuutuksista. Kilpailujen järjestäjä ei 

vastaa kilpailijoiden tai tuomareiden loukkaantumisista, sairaustapauksista tai 

varkauksista. Suosittelemme riittävän vakuutusturvan hankkimista! 

 

 

LISÄTIETOJA 

 

Teemu Luukko, kilpailun ylituomari 

050 444 7118 

teemu.luukko@intermin.fi 

 

Kalle Lehtonen, aikuisten päätuomari 

0400 995 764  

kalle.lehtonen@rvpk.org 

 

 

Ari Viili, nuorten päätuomari 

040 551 7701 

ari.viili@teleste.com/ari.k.viili@gmail.com  

 

 

 

 

 

Ilkka Horelli, päätuomari (100m 

estejouksu) 

040 488 0633 

ilkka.horelli@avi.fi 

 

Valtteri Tervala, SPEKin yhteyshenkilö 

0400 695 366 

valtteri.tervala@spek.fi 

 

 

 

 

TERVETULOA ETELÄ-POHJANMAAN YTIMEEN ! 
 

 

 

 

 

 

 



                                                            
  

 
 

 

 

 

 

 

ALUSTAVA TAPAHTUMAOHJELMA 

Ohjelma ja harjoitus- ja kilpailuaikataulut tarkentuvat ilmoittautumisajan päätyttyä. 

 

 

Pe 31.7.2015 

 

18.00-  Saapuminen ja ilmoittautuminen (Nurmon koulu) 

20.00-22.00 Iltapala (Nurmon koulu) 

 

La 1.8.2015 

 

7.00-9.00 Aamupala (Nurmon koulu) 

Siirtyminen kilpailupaikalle 

8.30-12.00 Harjoitukset CTIF (Ylistaron urheilupuisto) 

8.30-12.00 Harjoitukset 100m estejuoksu (Ylistaron urheilupuisto) 

11.00-13.00 Lounas (Ylistaron urheilupuisto) 

12.45 Tuomari- ja joukkueenjohtajakokous 

13.15 Järjestäytyminen kilpailun avajaisiin (Ylistaron urheilupuisto) 

13.30 Kilpailuparaati ja CTIF -palokuntakilpailun 2015 avajaiset (Ylistaron 

urheilupuisto) 

14.00-16.30 Palokuntakilpailut (Ylistaron urheilupuisto) 

- Palokuntanuorten CTIF-kilpailu 

- CTIF Perinteinen palokuntakilpailu, naisten A- ja B-sarjat 

- 100 m estejuoksu 

- CTIF Perinteinen palokuntakilpailu, miesten B-sarja 

- CTIF Perinteinen palokuntakilpailu, miesten A-sarja 

16.30 Palkintojenjako (Ylistaron urheilupuisto) 

17.00-18.00 Päivällinen (Nurmon koulu) 

19.00 Iltaohjelma 

21.00- Iltapala 

 

Su 2.8.2015 

 

8.00-9.00 Aamupala (Nurmon koulu) 

10.00 Kotiinlähtö 

 


