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TIETOKILPAILUN SÄÄNNÖT
Palokuntanuorten tietokilpailun tarkoituksena on nuorten kilpailuhalujen
tyydyttäminen, opetettujen ja koulutukseen liittyvien tietojen kertaaminen ja
syventäminen.
Kilpailun toimeenpano
Kilpailun järjestää Hämeen Pelastusliiton nuorisotyö. Kilpailu järjestetään vuosittain
Hämeen Pelastusliiton nuorisotyötoimikunnan määräämänä ajankohtana ja
määräämässä paikassa. Kilpailu on avoin kaikille Hämeen Pelastusliiton nuorisoosastoille.
Tuomarit, joita on kolme, vastaavat kilpailukysymysten laatimisesta, arvostelevat
vastaukset ja vastaavat kilpailun toimeenpanosta. Tuomarit valitsee
nuorisotyötoimikunnan nimeämä kilpailupäällikkö, joka toimii myös ylituomarina.
Tuomarien valinnassa on huomioitava, että valittavat ovat tehtäviensä tasalla,
nuorisokoulutuksen hyvin tuntevia henkilöitä ja luotettavia tuomaritehtäviin. Kilpailun
ylituomari tarkistaa ja hyväksyy kilpailukysymykset ja niiden pisteytyksen ennen
kilpailua.
Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukutsussa määrätyllä tavalla.
Kilpailukutsu on lähetettävä viimeistään kuukautta ennen kilpailupäivää.
Sarjat

Tietokilpailussa kilpaillaan kolmihenkisin joukkuein sekä henkilökohtaisessa sarjassa.
Yksittäisen kilpailijan ikä kilpailupäivänä on enintään 17 vuotta. Kilpailuun voi
osallistua pelkästään henkilökohtaiseen sarjaan. Sama henkilö ei saa olla jäsenenä
useammassa kilpailujoukkueessa. Sekajoukkue ( eri VPKiden jäseniä) saa osallistua
kilpailuun sen ulkopuolella.

Kysymykset Kilpailussa jaetaan jokaiselle kilpailijalle henkilökohtaiset kirjalliset kysymykset.
Kysymyksiä on oltava kymmenen kappaletta. Kysymysten tulee olla palokuntanuorten
koulutukseen liittyviä. On kartettava kysymyksiä, joihin voi vastata yhdellä sanalla
”kyllä” tai ”ei”. Kysymyssarjan alussa tulee olla pari helpompaa kysymystä. Jokaiselle
kysymykselle asetetaan kysymyksen vaikeusasteen ja moniosaisuuden mukainen
pistearvo, jonka tuomaristo etukäteen varmistaa
Kilpailun kulku
Vastausaikaa on yksi tunti. Henkilökohtainen paremmuus määräytyy saavutetun
pistemäärän mukaan, jos se on sama paremmuuden ratkaisee jättönumero. Joukkueen
jäsenten yhteenlaskettu tulos on joukkueen tulos. Suurimman pistemäärän saavuttanut
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joukkue on voittaja. Tasapisteissä paremmuuden ratkaisee joukkueen yhteenlaskettu
jättönumero. Mikäli joukkueet ovat edelleen tasapisteissä, ratkaisee voittajan
joukkueen paras jättönumero. Joukkueen jäsenten ja kilpailijoiden välinen keskustelu
on kielletty.
Palkinnot

Paras joukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Kiertopalkinnon saa omakseen
se palokunta joka saa siihen ensimmäisenä viisi kiinnitystä tai kolme perättäistä
kiinnitystä. Voittaja palokunta on velvollinen omalla kustannuksellaan
kaiverruttamaan nimensä ja vuosiluvun palkintoon ennen seuraavan vuoden kilpailua.
Kiertopalkinto on palautettava puhdistettuna viimeistään seuraavan kilpailun
yhteydessä. Kilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan sekä joukkuepalkinnot
että henkilökohtaiset palkinnot. Palkinnot hankkii Hämeen Pelastusliitto
kustannuksellaan.
Valtakunnallinen tietokilpailu järjestetään joka toinen vuosi, johon Hämeen
Pelastusliitolla on yksi edustuspaikka. Edustuspaikan tähän kilpailuun saa edellisen
vuoden Hämeen Pelastusliiton nuorisotyön tietokilpailun voittanut palokunta.

Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voi muuttaa tai tarkistaa Hämeen Pelastusliitto ry:n
nuorisotyötoimikunta.
Kilpailun säännöt on oltava käytettävissä kunakin vuonna 1. tammikuuta.
Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2006
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