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Hyväksytty Reserviläisurheiluliitto ry:n hallituksessa 14.11.2020.
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SÄÄNNÖT
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Lyhenne: ”RESUL-jotossäännöt”
Nämä reserviläisjotoksen säännöt ovat voimassa
01.01.2021 alkaen toistaiseksi.
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PERUSTEET
Reserviläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää osallistujien reserviläistietoja ja -taitoja,
psyykkistä ja fyysistä suorituskykyä, kenttäkelpoisuutta sekä edistää liikunnallisten elintapojen
omaksumista ja säilymistä.
Reserviläisjotos on maastossa tapahtuva pienryhmien (kilpailupartioiden) välinen kilpailu- ja
koulutustapahtuma. Kilpailupartio muodostuu useammasta yhdessä toimivasta henkilöstä (kilpailija).
Reserviläisjotos (kilpailutapahtuma) muodostuu sekä maastossa kuljettavasta kilpailureitistä, sen
varrella
olevista
kilpailutehtävistä
(kilpailu),
että
kilpailua
tukevista
järjestelyistä
(kilpailujärjestelyt). Reserviläisjotoksella voi lisäksi olla koulutustehtäviä (koulutus), joita ei arvostella
eivätkä ne vaikuta kilpailupartion kokonaiskilpailutulokseen, mutta joiden suorituksista annetaan palaute.
Reserviläisjotoksen järjestäjä (kilpailunjärjestäjä) suunnittelee ja järjestää reserviläisjotoksen niin, että
kilpailun mahdollinen teema, kilpailureitti sekä kilpailu- ja koulutustehtävät kokonaisuutena tukevat
reserviläisjotoksen tarkoitusta, ovat ajantasaisia ja mahdollisuuksien mukaan ajankohtaisia, palvelevat
erityisesti reserviläisinä olevia osallistujia sekä edistävät reserviläisjotosten tunnettavuutta ja niiden
järjestämiseen liittyvää yhteistyötä. Mahdollisuuksien mukaan reserviläisjotoksella toteutettavat
ammunnat tai osa niistä on pyrittävä järjestämään sotilaskaliiberisilla aseilla.
Kilpailutehtävien arvostelu suoritetaan ja koulutustehtävien suoritusten palaute annetaan muun muassa
kulloinkin voimassa olevan ja ajantasaisen lainsäädännön, viranomaissääntelyn, -normien ja -ohjeiden,
järjestöjen ohjeiden sekä kysymyksessä olevan alan kirjallisuuden ja asiantuntijoiden yleisesti
hyväksymän käytännön perusteella.
Reserviläisjotoksen kilpailujärjestäjä vastaa, että kilpailussa ja sen järjestelyissä noudatetaan urheilun
reilun pelin periaatteiden toteutumista sekä kilpailun ja sen järjestelyjen oikeudenmukaisuutta. Kilpailun
valvoja ja tuomarineuvosto vastaavat tehtäviensä puitteissa kilpailujärjestäjän tukemisessa tässä
tehtävässä sekä kilpailua koskevien urheilullista tasapuolisuutta tai kilpailua koskevaa säännöstöä
loukkaavien tapausten käsittelystä ja ratkaisemisesta.
Kilpailunjärjestäjän
on
suunniteltava
ja
järjestettävä
reserviläisjotos
turvalliseksi
kilpailutapahtumaksi. Kilpailupartioiden ja kilpailijoiden on toimittava reserviläisjotoksella turvallisesti ja
noudatettava kilpailujärjestäjän kilpailutapahtuman turvallisuutta koskevia määräyksiä.
Kilpailunvalvoja, kilpailunjärjestäjä tai tuomarineuvosto voivat ennen kilpailun alkua peruuttaa
järjestettäväksi ilmoitetun reserviläisjotoksen erityisen painavan kilpailuturvallisuuteen liittyvän tai
lainsäädäntöön tai viranomaisen määräykseen perustuvan syyn perusteella. Tuomarineuvosto voi siirtää
kilpailun alkua tai keskeyttää jo alkaneen kilpailun, jos erittäin painavat kilpailuturvallisuutta koskevat
perusteet sitä edellyttävät.
Lähtökohtaisesti kaikilla on oikeus osallistua reserviläisjotokselle. Mikäli kilpailunjärjestäjä päättää
perustellusta syystä asettaa edellytyksiä osallistumisoikeudelle tai rajoittaa sitä, kilpailunjärjestäjän tulee
ilmoittaa mahdolliset osallistumisoikeuden edellytykset tai rajoitukset kilpailukutsussa.
Maastossa liikkuminen oikeuksineen ja velvollisuuksineen perustuu jokamiehen oikeuteen ja
kilpailujärjestäjän tekemiin sopimuksiin maastossa olevien kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden kanssa.
Näiden reserviläisjotoksen sääntöjen (sääntötaso) lisäksi Reserviläisurheiluliitto ry julkaisee ja ylläpitää
sekä reserviläisjotosten järjestämistä että niihin kilpailijana osallistumista koskevia käytännön ohjeita,
suosituksia ja teknisiä määrittelyjä (ohjetaso).

2 KILPAILIJAN VELVOLLISUUDET
Kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Mikäli kilpailunjärjestäjä tai sen kilpailujärjestelyjä
varten oleva yhteistyökumppani osoittavat kilpailijalle kilpailun aikaisen vakuutusturvaedun, siitä sekä
vakuutusturvaedun kattavuudesta ja sitä koskevista rajoituksista on mainittava kilpailunjärjestäjän
kilpailukutsussa ja ennakko-ohjeessa sekä tarvittaessa kilpailuohjeissa.
Mikäli kilpailunjärjestäjä on kilpailukutsussa
osallistumismaksun
suorittamista
ehtona

edellyttänyt
kilpailuun

kilpailijalta tai kilpailupartiolta
osallistumiselle, kilpailunjärjestäjä
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saa hylätä osallistumismaksunsa määräajassa maksamatta jättäneen kilpailijan tai kilpailupartion
osallistumisen kilpailuun ja estää häntä/heitä osallistumasta kilpailuun.
Kilpailijan on noudatettava kilpailunjärjestäjän joko kilpailukutsussa, kilpailun ennakko-ohjeessa,
kilpailuohjeessa tai kilpailutapahtuman aikana antamia kilpailua koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä
edistettävä urheilun reilun pelin periaatteiden noudattamista.
Reserviläisjotos on päihteetön tapahtuma.
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SÄÄNTÖASIOIDEN KÄSITTELY
Tätä lukua sovelletaan Reserviläisurheiluliitto ry:n järjestämissä tai sen järjestettäväksi antamilla
reserviläisjotoksilla. Muun reserviläisjotoksen kilpailunjärjestäjä voi oman kilpailunsa osalta päättää,
sovelletaanko siinä tämän luvun säännöksiä kokonaan, osittain tai ei lainkaan.

3.1

Kilpailun valvoja
Kilpailun valvojan tulee olla perehtynyt reserviläisjotoksen sääntöihin.
Kilpailun valvojan nimeää kilpailun järjestämisoikeuden myöntäjä ja mikäli kilpailun järjestämisoikeuden
myöntäjää ei ole, kilpailunjärjestäjä itse. Kilpailun valvojaa ei saa nimetä kilpailunjärjestäjänä toimivan
yhdistyksen/yhdistysten jäsenistä.

3.2

Tuomarineuvosto
Reserviläisjotosta varten nimetään tuomarineuvosto. Tuomarineuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi
(2) jäsentä. Heitä ei saa nimetä kilpailunjärjestäjänä toimivan yhdistyksen/toimivien yhdistysten
jäsenistä.
Tuomarineuvoston puheenjohtajan nimeää kilpailun valvoja kilpailujärjestäjän esityksestä.
Tuomarineuvoston puheenjohtajan tulee olla perehtynyt reserviläisjotoksen sääntöihin. Hänen nimensä
on mainittava kilpailuohjeissa. Hänen kuluistaan vastaa kilpailunjärjestäjä.
Tuomarineuvoston jäsenet kutsuu kilpailunjärjestäjä.
Tuomarineuvoston esittelijänä toimii kilpailunvalvoja. Hän ei ole tuomarineuvoston jäsen eikä hänellä ole
äänioikeutta. Esittelijän tehtävä on nimetä tuomarineuvostoon uusi jäsen esteen tai esteellisyyden
sattuessa.
Tuomarineuvoston puheenjohtaja ja jäsen ovat esteellisiä yleisten esteellisyyskäytäntöjen lisäksi, jos he
kilpailevat sarjassa, johon käsiteltävä asia liittyy.
Tuomarineuvosto on päätösvaltainen täysilukuisena. Tuomarineuvoston päätökseksi tulee, mikäli se ei
ole yksimielinen, enemmistön mielipide. Mahdollinen äänestystulos ja kunkin jäsenen äänestysvalinta
kirjataan pöytäkirjaan.
Tuomarineuvosto käsittelee
a) sille jätetyt kilpailupartion vastalauseet
b) kilpailunjohdon sille valmistelemat kilpailijaa tai kilpailupartiota koskevat kilpailutekniset
rikkomusilmoitukset.
Tuomarineuvoston päätös on tehtävä kirjallisesti ja siitä on ilmettävä asia, asianosaiset, asiassa tehty
päätös ja sen keskeiset perustelut. Tuomarineuvoston on tiedotettava tekemästään päätöksestä
välittömästi asianosaisille heidän ilmoittamiaan yhteystietoja käyttäen.
Kilpailunjärjestäjän ennen kilpailua antamassa ennakko-ohjeessa on ilmoitettava määräaika ja
menettelyohje tuomarineuvoston käsiteltäväksi tarkoitettujen vastalauseiden tekemiselle. Ennakkoohjeessa
on
ilmoitettava
myös,
mikäli
tuomarineuvoston
käsiteltäväksi
toimitettavan vastalauseen jättämisen yhteydessä edellytetään tietyn suuruisen vastalausemaksun
suorittamista kilpailunjärjestäjälle edellytyksenä vastalauseen käsittelylle ja ratkaisemiselle, tästä ja
vastalausemaksun määrästä ja sen suoritustavasta. Mahdollisen vastalausemaksun määrän päättää
kilpailunjärjestäjä ja maksun määrän tulee olla kohtuullinen. Mikäli vastalause hyväksytään,
mahdollinen maksettu vastalausemaksu tulee palauttaa maksajalle viimeistään vastalausetta koskevan
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päätöksen antamispäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Muussa tapauksessa mahdollinen
maksettu vastalausemaksu jää kilpailunjärjestäjälle.

4 KILPAILUSARJAT
Reserviläisjotoksella on vähintään yksi (1) seuraavista kolmesta (3) kilpailusarjasta:
A) Sotilassarja (vaativaksi tarkoitettu reserviläistietoja ja -taitoja, kenttäkelpoisuutta sekä fyysistä
suorituskykyä koetteleva kilpailu)
Sotilassarjan kilpailu ajoittuu kolmelle peräkkäiselle vuorokaudelle niin, että kilpailu
sisältää kaksi yöpymistä ja kilpailun kesto on vähintään 35 tuntia kilpailun
alkamisesta (lähtö) sen
päättymiseen (maali) sisältäen
kilpailureitin
kulkemisen,
kilpailureitin
varrella
olevien
kilpailutehtävien
suorittamisen ja yöpymiset (kokonaisajankäyttö kilpailun aikana).
B) Reserviläissarja (keskitasoiseksi tarkoitettu reserviläistietoja ja -taitoja, kenttäkelpoisuutta ja fyysistä
suorituskykyä koetteleva kilpailu)
Yleisen reserviläissarjan kilpailu ajoittuu kahdelle peräkkäiselle vuorokaudelle niin, että
kilpailu sisältää yhden yöpymisen ja kilpailun kesto on vähintään 25 tuntia kilpailun
alkamisesta (lähtö) sen päättymiseen (maali) sisältäen kilpailureitin kulkemisen,
kilpailureitin
varrella
olevien
kilpailutehtävien
suorittamisen
ja yöpymisen
(kokonaisajankäyttö kilpailun aikana).
C) Retkisarja (perustasoiseksi tarkoitettu pääasiassa yleishyödyllisiin tietoihin ja -taitoihin,
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen tutustuttamiseen sekä liikunnalliseen elämäntapaan ja sen
omaksumisen edistämiseen keskittyvä kilpailu)
Retkisarjan kilpailu ajoittuu yhden saman vuorokauden ajalle niin, että kilpailu ei sisällä
yöpymistä ja kilpailun kesto on vähintään kahdeksan (8) tuntia kilpailun alkamisesta
(lähtö) sen päättymiseen (maali) sisältäen kilpailureitin kulkemisen ja kilpailureitin varrella
olevien kilpailutehtävien suorittamisen (kokonaisajankäyttö kilpailun aikana).
Reserviläisjotoksen
kilpailuoikeuden
myöntäjä
ja
kilpailunjärjestäjä
voivat
sopia,
että kilpailutapahtumassa järjestetään edellä
mainittujen
lisäksi joku
tai
joitakin
muitakin
kilpailusarjoja. Mikäli reserviläisjotoksella ei ole ulkopuolista kilpailun järjestämisoikeuden
myöntäjää, kilpailunjärjestäjä voi itse päättää kilpailutapahtumassa järjestettävästä/järjestettävistä
kilpailusarjasta/kilpailusarjoista.

5 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
5.1

Kilpailukutsu
Kilpailunjärjestäjä julkaisee kilpailutapahtumaa, sitä koskevia perustietoja, osallistumisoikeutta sekä
kilpailuun ilmoittautumista koskevan kilpailukutsun tarkoituksenmukaisella kattavuudella ja hyvissä ajoin,
viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kilpailutapahtuman ajankohtaa.

5.2

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Ilmoittautuminen tehdään ja osallistumismaksu suoritetaan kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla.

5.3

Ennakko-ohje
Kilpailunjärjestäjä lähettää kilpailuun ilmoittautuneille kilpailupartioille kilpailutapahtumaa, kilpailua ja
kilpailuun valmistautumista koskevan ennakko-ohjeen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kilpailutapahtuman alkua. Ennakko-ohje on tärkein ja kattavin kilpailupartioille ennen kilpailua annettava
kilpailutapahtumaa ja kilpailua koskeva ohjeistus sisältäen sekä pakollisiksi tarkoitetut kilpailumääräykset
että vapaamuotoiset ohjeet.

5
5.4

Kilpailuohjeet
Kilpailunjärjestäjä antaa tarvittaessa kilpailupartioille heidän ilmoittautuessaan kilpailupaikalla
kilpailuohjeet, jotka sisältävät kilpailualueella ja -keskuksessa sekä kilpailureitillä ja maastossa
menettelyä ja toimintaa sekä turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet. Kilpailuohjeina tulee antaa
vain ne tiedot, määräykset ja ohjeet, jotka ennakko-ohjeen sijasta on tarkoituksenmukaisinta ilmoittaa
vasta kilpailupaikalla ilmoittautuessa.
Kilpailunjärjestäjä voi kilpailuohjeissa tai jäljempänä tarkoitetussa kilpailutehtävän tehtäväkäskyssä
esimerkiksi määrätä, että kilpailureitin tietyllä osalla tai tietyn kilpailutehtävän suorittamisen aikana
kilpailupartio ei saa toimia osiin jakautuneena tai että kilpailupartio ei saa edetä ilman kaikkia mukana
kuljetettavia varusteitaan.

5.5

Kilpailutehtävän tehtäväkäsky
Kilpailunjärjestäjä antaa kilpailupartiolle kustakin kilpailupartion tai kilpailijan suoritusta edellyttävästä ja
kilpailusuorituksena
arvosteltavasta
kilpailutehtävästä kirjallisen
tehtäväkäskyn. Kirjallisen
tehtäväkäskyn lisäksi kilpailu- ja koulutustehtävän tarkoituksesta ja luonteesta riippuen kilpailu- ja
koulutustehtävän määräyksiä, ohjeita ja tietoja voidaan täydentävästi antaa myös suullisesti,
elektronisesti tai muulla asiayhteyteen kuuluvalla tavalla.

5.6

Palaute
Kilpailunjärjestäjä ilmoittaa kilpailupartioille kunkin kilpailu- ja koulutustehtävän oikeat vastaukset tai sitä
koskevan oikean menettelyn pääsääntöisesti välittömästi kilpailupartion kilpailu- tai koulutustehtävän
suorittamisen päätyttyä tai kilpailun maalissa tai tarvittaessa tarkoituksenmukaisilta osiltaan toimittamalla
ne myöhemmin kilpailupartioille kilpailun jälkeen.

5.7

Tulosluettelo
Kilpailunjärjestäjän laatimasta ja julkaisemasta tulosluettelosta on ilmettävä kilpailusarjoittain kunkin
kilpailupartion saavuttama yhteistulos sekä varsinaisista kilpatehtävistä kustakin kilpatehtävästä
kilpailupartion saavuttama tulos.
Kilpailusarjassa saman kokonaistuloksen saavuttaneiden kilpailupartioiden välinen paremmuus
ratkaistaan arvalla, tai vaihtoehtoisesti, mikäli kilpailunjärjestäjä on etukäteen ennakko-ohjeessa
ilmoittanut ne kilpailutehtävät, joiden perusteella mahdollisen tasatuloksen saavuttaneiden
kilpailupartioiden välinen paremmuus ratkaistaan, niiden perusteella.
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SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN
Nämä Reserviläisjotoksen säännöt tulevat voimaan 01.01.2021 alkaen.

