Palokuntanuorten Vesipelastusviesti-kilpailun säännöt
TV 20.2.2019

SARJAT:

1-6 luokat / nuoret 10 – 13 vuotta > yhteisikä max 46 vuotta
7-9 luokat / nuoret 14 – 17 vuotta > yhteisikä max 62 vuotta
Paikka: 25 metrin allas, joukkueella käytössä kahden radan levyinen suoritusalue

Palokuntanuoret 10 – 13 vuotta
Joukkue:

-

Välineet:

-

4 kilpailijaa +1 huoltaja / varajäsen
jäsenet esimerkissä: Sanna, Leila, Tero, Risto
5 l:n muovikanisteri, jossa on 1l vettä ja vähintään 10 m pitkä köysi
15 m pitkä irrallinen köysi/naru
pelastusrengas ilman vetoköyttä
upporengas tai vastaava
merkkilippuja

Kilpailun kulku:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Lähtötilanteessa Sanna ja Tero seisovat altaan matalan päädyn reunalla. Risto on vedessä 8
metrin päässä altaan päädystä pitäen rataköydestä kiinni. Leila on altaan toisessa päädyssä
vedessä tukien itseään altaan reunasta (tulee olla kosketuksessa altaan päätyyn). Pelastusrengas,
jossa ei ole vetoköyttä, on altaan matalan päädyn reunalla. Upporengas on 8 metrin päässä
matalasta päästä n. 2,5 metrin syvyydessä.
Lähtömerkin jälkeen Sanna ottaa kanisterin käteen ja heittää sen Ristolle, HUOM: Sannan heiton
pitää olla tarkka, sillä Risto ei saa uida/liikkua kanisterin luokse. Jos Risto ei paikaltaan ylety
heitettyyn kanisteriin / köyteen, Sannan on uusittava heitto niin monta kertaa, että Risto saa siitä
otteen.
Otteen saatuaan Risto saa irrottaa otteen merkkiköydestä ja Sanna vetää Teron avustamana
Riston altaan päätyyn.
Kosketettuaan altaan päätyä Risto ottaa pelastusrenkaan ja työntää sen uimalla altaan toiseen
päätyyn (25 m). Kuljettajalla on oltava ote renkaaseen koko ajan.
HUOM: Renkaan on oltava olkapäälinjan etupuolella, sitä ei saa vetää.
Renkaan kosketettua päätyä lähtee Leila kuljettamaan vetäen pelastusrenkaasta kiinni pitävää
Ristoa altaan matalaan päätyyn. Ristolla on oltava molemmat kädet kiinni renkaassa. Renkaaksi
lasketaan myös sen reunaköydet. Risto saa auttaa jalkapotkuin (väsyneen uimarin kuljettaminen).
Kun Leila koskettaa altaan matalaa päätyä hyppää Tero pelastushypyllä (jalat edellä, pää ei saa
mennä veden alle) veteen, ui 8 metriä ja sukeltaa upporenkaan pohjasta. Pintaan tultuaan hän
lähtee uimaan kohti matalaa päätyä (esim. kylkiuinnilla rengas vartalon vierellä ojennetussa
kädessä, renkaan on oltava näkyvissä kuljetuksen aikana koko ajan).
Teron tultua pintaan Sanna heittää köyden (15 m) Terolle.
Kun Tero saa köydestä kiinni, voivat Sanna, Risto ja Leila yhdessä vetävät hänet altaan matalaan
päätyyn. Sanna voi uusia heittoja, kunnes Tero saa köydestä kiinni. Kun Tero koskettaa altaan reunaa, suoritus päättyy ja aika katkaistaan. Kukin kilpailija saa suorittaa vain hänelle kuuluvan osan,
muuten joukkueen suoritus hylätään.

Rangaistukset
suorituskohta
1
Risto irrottaa otteensa rataköydestä ennen kuin hänellä on kosketus kanisteriin + 5 sek.

3
4
4
4
5
5
5
7
1–7

Risto vetää rengasta, eikä työnnä sitä + 5 sek.
rengas ei koske päätyä + 5 sek.
Leila työntää uhria edellään + 5 sek.
Ristolla ei ole molemmat kädet kiinni renkaassa + 5 sek.
Tero hyppää ennen kuin Leila on koskettanut seinään + 5 sek.
Tero ei suorita pelastushyppyä oikein / pää painuu veden alle + 5 sek.
Tero kuljettaa rengasta väärin, rengas ei ole näkyvillä + 5 sek.
Sanna heittää pelastusköyden ennen kuin Tero on noussut pintaan + 5 sek.
toinen kilpailija auttaa toista, silloin kun se ei ole sallittua + 5 sek.
jos joukkueen suoritus häiritsee toista joukkuetta, ratkaisee kilpailun johtaja, saako
häiritty joukkue uusia kilpailusuorituksen.

Palokuntanuoret 14 – 17 vuotta
Joukkue:



4 kilpailijaa +1 huoltaja / varajäsen
esimerkissä: Sari, Liisa, Timo, Raimo







pelastusrengas ilman vetoköyttä
pelastusrengas, jossa vähintään 10 m pitkä vetoköysi kiinni
15 m pitkä irrallinen köysi / naru
3 – 5 l uppokanisteri, jossa sisällä hiekkaa tms.
merkkilippuja

Välineet:

Kilpailun kulku:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Lähtötilanteessa Sari ja Timo seisovat altaan matalan päädyn reunalla. Sarilla on kädessä
köydellinen pelastusrengas. Raimo on vedessä 10 metrin päässä altaan päädystä ja pitää kiinni
rataköydestä. Liisa on altaan toisessa päädyssä vedessä tukien itseään altaan reunasta.
Pelastusrengas, jossa ei ole vetoköyttä, on altaan matalan päädyn reunalla. Uppokanisteri on 10
metrin päässä matalasta päästä n. 2,5 metrin syvyydessä.
Lähtömerkin jälkeen Sari heittää pelastusrenkaan (jossa 10 m vetoköysi) Raimolle, joka päästää irti
rataköydestä, kun hänellä on ote renkaasta tai sen köydestä. HUOM: Sarin heiton pitää olla
tarkka, sillä Raimo ei saa uida / liikkua renkaan luokse. Jos Raimo ei paikaltaan yllä heitettyyn
renkaaseen, niin Sarin on uusittava heitto niin monta kertaa, että Raimo saa siitä otteen.
Sari vetää Timon avustamana Raimon altaan päätyyn.
Kosketettuaan altaan päätyä Raimo ottaa ilman vetoköyttä olevan pelastusrenkaan ja kuljettaa sen
edellään työntäen altaan toiseen päätyyn (25 m). Raimolla on oltava ote renkaaseen koko ajan.
HUOM: Rengasta ei saa vetää.
Renkaan kosketettua päätyä Raimo pujottautuu renkaaseen. Liisa lähtee kuljettamaan renkaassa
olevaa Raimoa pelastusselkäuintia tai kylkiuintia uiden. Kuljetuksen tulee tapahtua vetämällä, ei
työntämällä uhria edellä. Raimo saa auttaa potkuin Liisan kuljetusta. Liisalla on oltava ote renkaasta.
Renkaaksi lasketaan myös sen reunaköydet.
Kun Liisa koskettaa altaan matalaa päätyä hyppää Timo pelastushypyllä (jalat edellä, pää ei saa
mennä veden alle) veteen, ui 10 metriä ja sukeltaa uppokanisterin pohjasta.
Kun Timo tulee pintaan saa Sari aloittaa köyden / naru heiton Timolle. Timo saa uida vastaan ja kun
hän saa köydestä kiinni, vetävät Sari, Raimo ja Liisa hänet yhdessä altaan matalaan päätyyn. Sari
voi uusia heittoja, kunnes Timo saa köyden kiinni. Kanisterista on oltava joku osa näkyvissä
kuljetuksen aikana. Kun Timo koskettaa altaan reunaa, suoritus päättyy ja aika katkaistaan.

Rangaistukset:
suorituskohta
1
Raimo irrottaa otteensa rataköydestä ennen kuin hänellä on kosketus renkaaseen + 5 sek.
3
Raimo vetää rengasta, eikä työnnä sitä + 5 sek.
4
rengas ei koske päätyä + 5 sek.
4
Liisa lähtee ennen kuin rengas on koskettanut seinään + 15 sek.
4
Liisa työntää Raimoa ja rengasta edellään + 5 sek.
4
Liisalla ei ole otetta renkaasta + 5 sek.
5
Timo hyppää ennen kuin Liisa on koskettanut seinään + 5 sek
5
Timo ei suorita pelastushyppyä oikein / pää painuu veden alle + 5 sek.
6
Sari heittää pelastusköyden ennen kuin Timo on noussut pintaan + 5 sek.
6
kanisteri ei ole näkyvillä + 5 sek.
6
Timon ote irtoaa kanisterista + 5 sek.
1 – 7 toinen kilpailija auttaa toista, silloin kun se ei ole sallittua, + 30 sek
jos joukkueen suoritus häiritsee toista joukkuetta, ratkaisee kilpailun johtaja, saako häiritty joukkue uusia kilpailusuorituksen.
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