Mimmin Malja
LÄNSI-SUOMEN PALOKUNTANAISTEN TOIINNALLINEN KILPAILU

KILPAILUN SÄÄNNÖT
1. Tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on edistää palokuntanaisten
aktiivisuutta, sekä tarjota mukavaa ajanvietettä yhdessä
naisten kesken.

2. Osallistujat

Kilpailuun voivat osallistua kaikki naiset, jotka osallistuvat
palokunnan toimintaan missä tahansa tehtävässä.

3. Joukkueet

Kilpailujoukkueen vahvuus on kolme henkilöä. Kukin
joukkueen jäsen voi kilpailla vain yhdessä joukkueessa.
Joukkueen jäsenten ei tarvitse olla saman palokunnan jäseniä.
Osallistujan tulee täyttää vähintään 16 vuotta kilpailuvuonna,
yläikärajaa ei ole.

4. Järjestäjä

Kilpailun järjestää Länsi-Suomen pelastusalan liitto.

5. Kilpailutoimikunta Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton naistyövaliokunta asettaa
tai kutsuu kilpailutoimikunnan. Kilpailutoimikunnan tehtäviin
kuuluu kilpailun tuomariston ja toimitsijoiden kutsuminen,
aputuomareiden kutsuminen, sekä kilpailun valmistelu.
6. Tuomaristo

Tuomariston muodostavat päätuomari, kilpailun johtaja ja
rastivastaavat. Tuomariston tehtävä on seurata, että kilpailu on
kaikille osallistujille tasapuolinen ja puuttua tarvittaessa
tilanteeseen, sekä ratkaista erimielisyydet.

7. Kilpailukutsu

Kilpailukutsu julkaistaan vähintään kuukautta ennen kilpailua.
Ilmoittautuminen päättyy viimeistään kaksi viikkoa ennen
kilpailua.

8. Kilpailun kulku

Kilpailussa on viisi tehtävää. Osa tehtävistä liittyy palokunnan
toimintaan, osa naisosaston toimintaan ja osa tehtävistä voi
olla kokonaan palokunnan tehtävien ulkopuolelta.
Joukkueen jäsenet voivat keskenään sopia tehtävien suorittajat
sekä suoritusjärjestyksen. Tehtäviä voi suorittaa

yhtäaikaisesti, eli kaikkien joukkueen jäsenten ei välttämättä
tarvitse osallistua jokaisen tehtävän suorittamiseen.
Kilpailussa ratkaisee suoritusaika, nopeimmin tehtävät
hyväksytysti suorittanut joukkue voittaa. Aika päättyy kun
kaikki radalla olevat tehtävät on suoritettu ja koko joukkue on
ylittänyt maalilinjan. Kullakin rastilla on tuomari ja tuomarilla
on kädessään lippu tai vastaava. Lippu laskee merkkinä siitä,
että tehtävä on suoritettu. Radalla käytettävä kokonaisaika on
10 minuuttia/ joukkue
Lähtölinjalla joukkue pukeutuu kilpailun järjestäjien
tarjoamiin varusteisiin, mikäli sellaiset ovat tarpeen.
Kilpailujoukkueen tulee kuitenkin itse varustautua siten, että
voivat osallistua tehtävien suorittamiseen ulkona
sääolosuhteista riippumatta.
9. Kilpailukalusto

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

10. Palkinnot

Pelastusliitto huolehtii kilpailun palkinnoista.
Sääntöjen ylläpidosta ja muutoksista vastaa Länsi-Suomen
Pelastusalan Liiton naistyövaliokunta.

