CTIF Perinteinen palokuntakilpailu

CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN
PERINTEINEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU
Tarvittavat tuomarit
Viestin päätuomari

2 ajanottajaa
1-2 lähettiä
8 ratatuomaria
(1 varatuomari)

Varusteet
Starttipistooli+panokset (varauduttava n. 10 panosta/joukkue), kuulosuojaimet,
valkoinen ja punainen lippu,
kynä, juotavaa, sateenvarjo
molemmilla
sekuntikellot,
juotavaa, sateenvarjot
sateenvarjot
valkoinen ja punainen lippu,
juotavaa, sateenvarjot

Pukeutuminen
Palokuntapuku

(Palokuntapuku)

(Palokuntapuku)
(Palokuntapuku)

Viestin päätuomarin tehtävät
Viestin päätuomari vastaa viestikilpailusta ja radan sääntöjenmukaisuudesta. Päätuomari kouluttaa ratatuomarit tehtäviinsä ja tarkastaa radan yleensä jo perjantai-iltana.
Kilpailussa joukkue marssii kilpailualueelle yksikönjohtajan johdolla ja ilmoittautuu päätuomarille.
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Varmistuttuaan, että ajanottajat ovat valmiina, päätuomari asettuu lähtöviivan sivulle (voi vielä
varmistaa kilpailijalta kysymällä onko tämä valmis) ja komentaa ”Paikoillanne – laukaus. (mikäli starttipistoolia ei ole käytössä on säännöissä annettu erikseen ohjeet esikomennon antamisesta). Varaslähtöä varten päätuomarin on varmistettava, että pistoolissa on aina vähintään
kaksi panosta.
Mikäli joukkue tekee varaslähdön, keskeytetään juoksu toisella laukauksella ja joukkue palaa
paikoilleen. Mikäli joukkue tekee vielä toisen varaslähdön, tuomitaan joukkue miinuspisteillä
”varaslähtö”.
Mikäli ratatuomari havaitsee virheen, hän nostaa välittömästi rataosuuden jälkeen punaisen
lipun ylös. Viimeisen juoksijan saavuttua maaliin, ratatuomari juoksee välittömästi viestin päätuomarin luo ja ilmoittaa mikä virhe on kyseessä.
Päätuomari täyttää arviointilomakkeen ja lähetti toimittaa sen välittömästi tuloslaskentaan.
Päätuomari huolehtii, että naisjoukkueiden osalta 7 osuuden seinäeste korvataan riippupalkilla
4:llä osuudella.
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Kilpailusuorituksen aika otetaan kahdella sekuntikellolla, joiden aritmeettisesta keskiarvosta
määräytyy kilpailujoukkueen aika. Sekuntikelloilla otettu aika kirjataan sekunnin kymmenesosan tarkkuudella. Mikäli toinen ajanottajista epäonnistuu, niin käytetään toisen ottamaa aikaa

Nimi

Tehtävä
Päätuomari
Ajanottaja
Ajanottaja
1 ratatuomari
2 ratatuomari
3 ratatuomari
4 ratatuomari
5 ratatuomari
6 ratatuomari
7 ratatuomari
8 ratatuomari
vara, ratatuomari
lähetti
lähetti
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1. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Kilpailusuoritus
Ensimmäinen juoksija juoksee toisen juoksijan luo ja antaa tälle suihkuputken. Vaihdon on
tapahduttava vaihtoalueella (suihkuputken tuojan molemmat jalat vaihtoalueen sisällä), muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa seurata
häntä, muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Luovutettuaan suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.
Jos suihkuputki heitetään esteen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este".

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari nostaa
ylös valkoisen lipun.
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2. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Kilpailusuoritus
Toinen juoksija juoksee kolmannen juoksijan luo ja antaa tälle suihkuputken. Vaihdon on tapahduttava vaihtoalueella (suihkuputken tuojan molemmat jalat vaihtoalueen sisällä), muutoin
tuomitaan ”väärä vaihto”.
Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa seurata
häntä, muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Luovutettuaan suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.
Jos suihkuputki heitetään esteen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este".

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari nostaa
ylös valkoisen lipun.
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3. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Kilpailusuoritus
Kolmas juoksija ylittää riippupalkin ja juoksee neljännen juoksijan luo ja antaa tälle suihkuputken. Jos riippupalkki kierretään tai jätetään väliin tai jos riippupalkkia ylitettäessä suihkuputki heitetään
sen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este". Jos juoksija putoaa riippupalkilta, ts. koskettaa
maata ennen kuin on päässyt palkin päähän, lasketaan tämäkin virheeksi (jalan pitää olla maassa riippupalkin pään jälkeen). Jos kilpailija ylittää määräysten vastaisesti ylitetyn esteen uudelleen, ei virhettä
saa tuomita.

Vaihdon on tapahduttava vaihtoalueella (suihkuputken tuojan molemmat jalat vaihtoalueen
sisällä), muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa seurata
häntä, muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Luovutettuaan suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.
Jos suihkuputki heitetään esteen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este".

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari nostaa
ylös valkoisen lipun.
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4. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Kilpailusuoritus
Neljäs juoksija juoksee viidennen juoksijan luo ja antaa tälle suihkuputken. Vaihdon on tapahduttava vaihtoalueella (suihkuputken tuojan molemmat jalat vaihtoalueen sisällä), muutoin
tuomitaan ”väärä vaihto”.
Naisten joukkueet (seitsemännen osuuden seinäeste korvattu riippupalkilla neljännellä osuudella)
Seitsemäs juoksija ylittää riippupalkin ja juoksee kahdeksannen juoksijan luo ja antaa tälle
suihkuputken. Jos riippupalkki kierretään tai jätetään väliin tai jos riippupalkkia ylitettäessä suihkuputki
heitetään sen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este". Jos juoksija putoaa riippupalkilta, ts.
koskettaa maata ennen kuin on päässyt palkin päähän, lasketaan tämäkin virheeksi (jalan pitää olla
maassa riippupalkin pään jälkeen). Jos kilpailija ylittää määräysten vastaisesti ylitetyn esteen uudelleen, ei virhettä saa tuomita.
Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa seurata
häntä, muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Luovutettuaan suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.
Jos suihkuputki heitetään esteen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este".

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari nostaa
ylös valkoisen lipun.
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5. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Kilpailusuoritus
Viides juoksija juoksee kuudennen juoksijan luo ja antaa tälle suihkuputken. Vaihdon on tapahduttava vaihtoalueella (suihkuputken tuojan molemmat jalat vaihtoalueen sisällä), muutoin
tuomitaan ”väärä vaihto”.
Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa seurata
häntä, muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Luovutettuaan suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.
Jos suihkuputki heitetään esteen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este".

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari nostaa
ylös valkoisen lipun.
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6. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Kilpailusuoritus
Kuudes juoksija juoksee seitsemännen juoksijan luo ja antaa tälle suihkuputken. Vaihdon on
tapahduttava vaihtoalueella (suihkuputken tuojan molemmat jalat vaihtoalueen sisällä), muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa seurata
häntä, muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Luovutettuaan suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.
Jos suihkuputki heitetään esteen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este".

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari nostaa
ylös valkoisen lipun.
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7. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Kilpailusuoritus
Miesten joukkueet
Seitsemäs juoksija kiipeää seinäesteen ylitse, juoksee kahdeksannen juoksijan luo ja antaa
tälle suihkuputken. Seinäestettä ylittäessä kilpailijaa ei saa auttaa.
Naisten joukkueet (seinäeste korvattu riippupalkilla neljännellä osuudella)
Vaihdon on tapahduttava vaihtoalueella (suihkuputken tuojan molemmat jalat vaihtoalueen
sisällä), muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa seurata
häntä, muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”.
Luovutettuaan suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.
Jos suihkuputki heitetään esteen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este".

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari nostaa
ylös valkoisen lipun.
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8. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.
Kilpailusuoritus
Kahdeksas juoksija ryömii tai liukuu ryömintäputken lävitse ja juoksee maaliin.
(Vaihdon on tapahduttava vaihtoalueella (suihkuputken tuojan molemmat jalat vaihtoalueen
sisällä), muutoin tuomitaan väärä vaihto. Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa seurata häntä, muutoin tuomitaan ”väärä vaihto”. Luovutettuaan
suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava
omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka
juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.)
Jos suihkuputki heitetään esteen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este".

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari nostaa
ylös valkoisen lipun.
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SÄÄNNÖT 6. Painos 2002
Perinteinen palokuntakilpailu
KESKEISET SÄÄNTÖKOHDAT KOSKIEN VIESTIJUOKSUA
2.4.2 Estejuoksuviestin kilpailulaitteet
Jokaista estejuoksuviestin kilpailurataa varten tarvitaan:
- 1 C-suihkuputki (2") ilman sulkumahdollisuutta
- 2 riippupalkkia, pituus 6 m, leveys 20 cm, yläreuna 60 cm maanpinnan yläpuolella.
- 1 puinen seinäeste, korkeus 1,50 m, koko juoksuradan levyinen. Este on tuettava asianmukaisesti.
- 1 ryömintäosuus, jonka muodostaa 8 m ( +- 0,1 m) pitkä puu-, muovi- tai metalliputki. Sen sisäpinnan on oltava sileä. Putken halkaisijan on oltava vähintään 70 cm ja korkeintaan 80 cm. Kilpailijoiden loukkaantumisen välttämiseksi sisääntuloaukko on joka tapauksessa pehmustettava
hyvin. Putken alin kohta täytyy olla vähintään 15 cm ja korkeintaan 20 cm juoksuradan yläpuolella.
2.5 Vaatetus ja henkilökohtaiset varusteet
Kilpailijat esiintyvät oman maansa palokuntavarusteissa. Niihin kuuluvat:
- sammutuspuku
- palokypärä
- palovyö (karabiinihaalla tai haalla varustettu)
- saappaat tai tukevat kengät (päällinen nahkaa tai keinonahkaa). Tummat, nauhoilla sidottavat
kengät hyväksytään, piikkareita tai nappulakenkiä ei hyväksytä.
Kirvestä tai savunaamaria ei käytetä.
Tarkennus: Kaikkien kilpailijoiden on käytettävä vyötä sekä sammutushyökkäyksessä, että esteviestissä. Kengät tulee olla nilkan peittävät ja tummat, vaaleat raidat sallitaan.

3.8 Kilpailutuomareiden ja toimitsijoiden tunnukset
Kilpailutuomareilla ja toimitsijoilla on oltava seuraavat käsivarsinauhat:
- Kilpailujen kansainvälinen johtaja - valkoinen kasivarsinauha, jossa kolme punaista raitaa.
- Kilpailujen varajohtaja- valkoinen käsivarsinauha, jossa kaksi punaista raitaa.
- Kansainvälisen kilpailujohdon jäsen – valkoinen käsivarsinauha, jossa yksi punainen raita keskellä.
- Ylituomari, viestijuoksun johtaja ja arviointiryhmien johtajat – vihreä käsivarsinauha, jossa kaksi
keltaista raitaa.
- Sammutusoperaation, viestijuoksun ja arviointiryhmien tuomarit – vihreä kasivarsinauha
- Toimitsijat - tunnukset kansallisten tapojen mukaan.
4.2 Estejuoksuviestin kilpailurata
Viestijuoksuradat on järjestettävä tasaiselle paikalle (esim. stadionin juoksuradat). On perustettava vähintään kaksi vierekkäistä rataa, jotta vähintään kaksi kilpailuyksikköä voi juosta yhtaikaa. Kunkin radan
on oltava vähintään 1 m levyinen. Juoksuradat on erotettava toisistaan rataviivoituksella. 400 m kokonaismatka on jaettava 8 osuuteen, kunkin pituus 50 m (vaihtomerkki). 5 m ennen vaihtomerkkiä ja 5 m
sen jälkeen on vedettävä juoksurataan nähden kohtisuora viiva (vaihtoalue). Kaarteet on huomioitava
osuuksia jaettaessa. Kaarteessa osuuden pituus mitataan 20 cm etäisyydeltä radan sisäreunasta.
Kolmannella osuudella on riippupalkki, seitsemännellä osuudella seinäeste ja kahdeksannella osuudella on ryömintäosuus. Naisjoukkueilla on seitsemännen osuuden seinäeste vaihdettu neljännen osuuden
riippupalkkiin.
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8. ESTEJUOKSUVIESTI
8.1 Estejuoksuviestin valmistelu
Yksikönjohtaja johtaa kilpailuyksikön sammutusoperaatiosta estejuoksuviestin kokoontumispaikalle.
Matkalla sinne ei saa vaihtaa kilpailijoita (muutoin hylkäys). Lähtöpaikan edessä olevalla suljetulla tarkastusalueella kilpailuyksiköt tarkastetaan uudelleen. Vain se kilpailija joka ei osallistu estejuoksuviestiin ilmoitetaan tarkastuksen suorittaville tuomareille. Tämä kilpailija poistuu kilpailualueelta. Jos joku
joukkueen kilpailijoista on loukkaantunut sammutusoperaatiossa, karsiutuu tämä automaattisesti. Jos
enemmän kuin yksi joukkueen jäsenistä on loukkaantunut, joukkuetta ei arvostella.
Lähtötuomarin määräyksestä kilpailuyksikkö marssii juoksuradalle.
Yksikönjohtaja päättää kilpailijoiden järjestyksen. Tämän mukaan määräytyy myös, mistä esteestä kunkin kilpailijan on selvittävä.
8.2 Sähköinen ajanotto
Jos käytetään sähköistä ajanottoa, on otetta huomioon seuraava: Ajanotto voidaan aloittaa joko starttipistoolilla tai valopuomilla. Starttipistoolia käytettäessä ajanotto aloitetaan laukauksesta. Jos käytetään
valopuomia, on se asennettava lähtöviivalle yhden metrin korkeudelle maasta. Jokaista juoksurataa
kohden on oltava oma valopuomi. Tällöin juoksu alkaa 1 m ennen lähtöviivaa ja tämä ”esi-lähtöviiva” on
merkittävä rataan. Maalissa ajanotto suoritetaan valopuomilla, joko yhteisellä puomilla tai erillisillä puomeille jokaista juoksurataa kohden. Jos maaliviiva on samalla kohtaa kaikilla radoilla ja käytetään yhteistä valopuomia, on maalintulo kuvattava myös videolle ja sopivalla tekniikalla määritetään toisena
tulleen ja sitä seuraavien kilpailijoiden tuloajat. Jos joka juoksurataa kohden on oma valopuomi, on ne
sijoitettava 1,25 m korkeudelle maasta. Jos sähköinen ajanotto suoritetaan jollakin muulla tekniikalla,
päättää kansainvälinen kilpailujohto onko se sääntöjen mukainen.
8.3 Estejuoksuviestin suorittaminen
Kun estejuoksuviestin johtaja on varmistanut, että kilpailijat ovat määräysten mukaisilla paikoilla ja että
ajanottajat sekä maalituomarit ovat valmiina ajanottoon, hän käskee lähtötuomareiden antaa lähtökomennon. Lähettäjä asettuu lähtöviivojen sivulle ja antaa seuraavan esikomennon: "Komennan kohta:
paikoillenne - matkaan!'." Tämän jälkeen hän antaa lopullisen lähtökomennon sanoen: "Komentoni kuuluu: 'paikoillenne - matkaan!" Lähtökomento voidaan kuitenkin antaa myös starttipistoolilla, tällöin esikomento jää pois ja lopullinen komento kuuluu: "Paikoillenne - laukaus." Jos joku kilpailijoista tekee
varaslähdön, keskeytetään juoksu ja kilpailu aloitetaan uudestaan. Jos sama kilpailija aiheuttaa vielä
toisen varaslähdön, keskeytetään juoksu vielä kerran ja joukkuetta rangaistaan miinuspisteillä ”varaslähtö”.
Lähtökomento tulee välittää maaliin kaiuttimilla, puhelimella tai radiopuhelimella, jotta ajanottajat ja
mahdollisesti myös maalituomarit voivat käynnistää sekuntikellot. Ensimmäinen juoksija juoksee nyt
toisen kilpailijan luo ja antaa hänelle suihkuputken. Suihkuputken luovutuksen on tapahduttava vaihtoalueella (muutoin tuomitaan "väärä vaihto"). Toinen juoksija ottaa suihkuputken juoksee kolmannen
juoksijan luo, jolle hän antaa suihkuputken jälleen vaihtoalueella. Kolmannen juoksijan on ylitettävä
osuutensa puoliväliin pystytetty riippupalkki. Seitsemännen juoksijan on kiivettävä juoksuosuutensa
puoliväliin pystytetyn seinäesteen yli. Kahdeksas juoksija ryömii ryömintäosuuden läpi – kohta 4.2. Jos
jokin este kierretään tai jätetään väliin tai jos estettä ylitettäessä suihkuputki heitetään sen yli tai kadotetaan, tuomitaan "väärin ylitetty este". Myöskään seinäestettä ylitettäessä kilpailijaa ei saa auttaa. Jos
juoksija putoaa riippupalkilta, ts. koskettaa maata ennen kuin on päässyt palkin päähän, lasketaan tämäkin virheeksi. Jos kilpailija ylittää määräysten vastaisesti ylitetyn esteen uudelleen, ei virhettä saa
tuomita. Suihkuputken saanutta kilpailijaa ei saa työntää eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija saa
seurata häntä (muutoin ”väärä vaihto”). Luovutettuaan suihkuputken seuraavalle juoksijalle juoksija saa
juosta vaihtoalueen rajan yli. Kilpailijoiden on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön. Heti kun
viimeinen juoksija ylittää maalilinjan, kyseisen radan ajanottaja ja maalituomari pysäyttävät ajan.
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8.4 Estejuoksuviestin tuomariryhmän työskentely
Estejuoksuviestin johtaja on vastuussa siitä, että lähtö tapahtuu vasta, kun kilpailijat ovat määrätyillä
paikoilla ja ajanottaja ja maalituomari ovat valmiina pysäyttämään ajan. Hän määrää lähdön suorittamisen. Hän valvoo tuomareiden toimintaa vaihtoalueilla ja esteillä sekä ajanottajien ja maalituomarien
toimintaa. Tuomarit tarkastavat arviointiryhmä A:lta saamansa osanottajaluettelon perusteella, onko
kilpailijoita vaihdettu arviointiryhmä A:lle ilmoittautumisen ja viestijuoksun välillä. Varamiestä/naistakaan
ei saa vaihtaa (muutoin kilpailuyksikön hylkäys). Tarkastajat myös marssittavat kilpailuyksiköt juoksuradoille, kun yhdeksäs kilpailija on poistunut kilpailualueelta. Lähtötuomari huolehtii, ettei kukaan avausosuuden juoksijoista lähde liian aikaisin. Muussa tapauksessa hän nostaa punaisen lipun, ja juoksu
keskeytetään ja aloitetaan uudestaan. Jos sama kilpailija aiheuttaa uuden varaslähdön, keskeytetään ja
aloitetaan juoksu vielä kerran ja joukkuetta rangaistaan ”varaslähdöllä”. Ratatuomarit valvovat vaihtomerkeillä, että suihkuputken luovutus tapahtuu Vaihtoalueella ja ettei suihkuputken vastaanottanutta
kilpailijaa työnnetä eikä suihkuputken luovuttanut kilpailija juokse tämän perässä. Virheet näytetään
punaisella lipulla ja merkitään tuomarointilomakkeisiin. Tuomarit valvovat esteillä niiden oikeaa ylittämistä. Myös he ilmoittavat virheistä nostamalla punaisen lipun ja merkitsemällä ne tuomarointilomakkeisiin. Joka juoksun jälkeen yksi tuomareista kerää tuomarointilomakkeet ja vie ne tuloshuoneeseen.
Ratatuomari ja maalituomari tarkastavat että jokainen kilpailija pitää henkilökohtaisen varustuksensa
lähdöstä maaliin (muutoin ”puuttuva henkilökohtainen varustus”). Ajanottaja ottaa kilpailuyksikön viestiin
käyttämän ajan ja antaa sen edelleen maalituomarille. Maalituomari pysäyttää myös kellonsa ja vertaa
omaa aikaansa ajanottajan aikaan. Jos ajoissa on eroa, on otettava niiden aritmeettinen keskiarvo.
Jos toinen kelloista on pysähtynyt tai ilmeisesti pysäytetty väärin, toisen kellon aika pätee. Käsiajanotossa aika kirjataan tuloslomakkeisiin sekunnin kymmenesosan tarkkuudella. Sadasosasekunnit
pyöristetään ylös tai alaspäin (ks. kohta 7.10). Sähköisessä ajanotossa aika kirjataan sekunnin sadasosien tarkkuudella. Jos aika otetaan sähköajanotolla, on silti otettava myös ajanottajan aika tarkistuksen vuoksi. Tässä tapauksessa maalituomarin on pidettävä aikapöytäkirjaa kontrollin vuoksi. Jos sähköajanotto ei toimi, on käytettävä käsin otettua aikaa kaikille kilpailuyksiköille.
Maalituomari tarkastaa, että viimeinen juoksija on tuonut suihkuputken mukanaan maaliin. Ellei näin
ole, tuomitaan "kadotettu suihkuputki". Jos suihkuputki putoaa viestijuoksun aikana maahan ja otetaan
taas ylös, kyseessä ei ole virhe, paitsi estettä ylitettäessä - ks. kohta 8.3. Tuomarit kirjaavat estejuoksuviestin tulokset (aika) ja virheet tuomarointilomakkeisiin niille kuuluviinsarakkeisiin lukumäärän ja pisteiden mukaan. Kilpailuorganisaation kuuluva tuomari vie tuomarointilomakkeet sisältävän kirjekuoren
arviointiryhmä B:lle.
9.3 Viestijuoksun miinuspisteet
9.3.1 Viestijuoksun aika sekunteina
Jokainen viestijuoksuun käytetty sekunti on miinuspiste. Sekunnin kymmenesosat ovat miinuspisteen
kymmenesosia.
9.3.2 Varaslähtö (5 miinuspistettä)
Jos kilpailija aiheuttaa varaslähdön, juoksu keskeytetään ja aloitetaan uudestaan. Jos sama kilpailija
aiheuttaa uuden varaslähdön, keskeytetään ja aloitetaan juoksu uudestaan ja tällä kertaa joukkuetta
rangaistaan ”varaslähdöllä”. Varaslähtö tapahtuu kun kilpailija aloittaa ennen lähtökäskyä (vihellys, laukaus).
9.3.3 Väärä vaihto (5 miinuspistettä)
"Väärä vaihto" tuomitaan, jos suihkuputkea ei luovuteta vaihtoalueella tai suihkuputken vastaanottanutta kilpailijaa työnnetään tai suihkuputken luovuttanut kilpailija juoksee tämän jäljessä. Vaihdon tapahtuessa molempien kilpailijoiden kummankin jalan on oltava vaihtoalueella.
9.3.4 Puuttuva henkilökohtainen varustus (10 miinuspistettä)
Jos kilpailija pudottaa kilpailun aikana jotain henkilökohtaisesta varustuksestaan (esim. kypärä) eikä
nosta sitä mukaansa, tuomitaan ”puuttuva henkilökohtainen varustus”.
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9.3.5 Virheellisesti ylitetty este (20 miinuspistettä)
"Virheellisesti ylitetty este" tuomitaan, jos estettä ei ylitetä määräysten mukaisesti tai se jätetään kokonaan pois tai suihkuputki kadotetaan estettä ylitettäessä tai se heitetään esteen yli. Jos kilpailija ylittää
määräysten vastaisesti ylitetyn esteen uudelleen, ei virhettä saa tuomita.
9.3.6 Suihkuputken kadottaminen (20 miinuspistettä)
"Suihkuputken kadottaminen" tuomitaan, jos viimeinen juoksija ei tuo suihkuputkea maaliin.

