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Porokilpailusäännöt 
 

I YLEISTÄ 
 

1. Kilpailusääntöjen noudattaminen 

Porokilpailuvaliokunnan, Suomen Porokilpailijat ry:n, paliskuntien sekä urheilu- ja muiden seurojen järjestämissä 

yleisissä ja paikallisissa porokilpailuissa noudatetaan näitä sääntöjä. Kilpailutuomareilla on oltava nämä säännöt 

kilpailupaikalla. 

 

2. Porokilpailut 

Kilpailukalenteriin porokilpailuvaliokunnan hyväksymät ja valvomat porokilpailut ovat yleisiä ja muut 

porokilpailut ovat paikallisia. Yleisistä kilpailuista nimetään enintään viisi porokilpailua Poro-Cupin 

osakilpailuiksi. Poro-Cupin voittaja julistetaan lajinsa Suomen Cup-mestariksi. 

 

 

3. Kilpailulajit 

Kilpailulajit ovat 

 Kuninkuusajo  

 Ennätysajo  

 Ryhmäajo  

 Naisten ajo  

 Ojus- ja taitoajo  

 Poroviesti paliskunnille  

 Poron ja hevosen välinen ajo  

 Pudotusajo  

 Aika-ajo  

 Yhdistelmäajo 

 Sprinttiajo  

 

Kilpailujen järjestäjällä on oikeus vähentää lajeja, mutta ei kahta vähemmäksi, paitsi jos kysymyksessä on 

ryhmäajokilpailut. 

 

4. Ajoradan käyttö ennen kilpailua 
Ajoporojen kelkkatalutus lopetetaan 1,5 tuntia ennen kilpailun alkua. 

Moottorikelkalla tapahtuvan kilpaporojen talutuksen aikana on moottorikelkalla ohittaminen kielletty. 

Poroa ei saa sitoa minkäänlaisella solmulla kiinni moottorikelkkaan. Eikä hihnassa saa myöskään olla solmua, 

jolla hihna saattaisi jäädä kiinni moottorikelkkaan. 

Poron hihnan saa kiertää kelkan tavaratelineen ympäri kahden kierroksen verran, jolloin hihna on porosta 

kiinnipitävän henkilön nopeasti irrotettavissa. 

Rata suljetaan ½ tuntia ennen kilpailun alkua.  

 

5. Ryhmälähtöjen järjestelyt 

Pudotusajo 
Alkueräryhmiin arvonta suoritetaan siten, että saman paliskunnan porot arvotaan eri ryhmiin. Arvonta on julkinen. 

Mikäli saman paliskunnan poroja on useampia kuin ryhmiä, silloin ryhmässä saa olla useampia saman 

paliskunnan poroja.  

Alkueräryhmien voittajista kuusi nopeinta arvotaan eri välieräryhmiin. Välieräryhmiin arvonta suoritetaan kuten 

alkueräryhmiin.  

Välieräryhmiin ja finaalin ryhmään ilmoitettu poron ajajan tulee ajaa samalla porolla. Ko. ryhmien ajajien 

vaihdoksiin tulee olla pätevä syy.  

Alkueristä välieriin pääsevät ryhmien voittajat ja loput aikojen perusteella.  

 

Loppukilpailuun järjestäytyvät välieräryhmien voittajat. Jos välieräryhmän voittajaksi todetaan useampi poro, 

ratkaistaan loppukilpailuun pääsy alkuerän ajan perusteella. 

Jos välierän ryhmän voittajilla on sama alkuerän aika, suoritetaan näiden kesken arpominen.  

Jos loppukilpailussa useammalla porolla on sama aika (tasatulos), ratkaistaan sijoitus arpomalla.  

Kuuman sarjan loppukilpailun A-finaaliin pääsevät välieräryhmien ykkössijat (1.), B-finaaliin välieräryhmien 

kakkossijat (2.) ja C-finaaliin välieräryhmien kolmossijat (3.).  
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Aika-ajo 
Aika-ajo suoritetaan ryhmäajona tai yksittäisajona.  

Aika-ajojen yksittäisajossa jatkoon päässeiden kuuman sarjan porojen lukumäärä tulee olla vähintään 50 poroa. 

Ryhmäajossa ja yksittäisajossa lähtöjärjestys arvontaan kuten pudotusajossa.  

Järjestäjillä on oikeus täydentää ryhmät arpomalla.  

Jos useammalla porolla on sama aika (tasatulos), ratkaistaan sijoitus arpomalla. 

 

Sprinttiajo  
Sprinttiajon radan pituus on 201,12 m (1/8 mailia). Sprinttiajossa ajetaan kahden (2) ja enintään neljän (4) poron 

ryhmissä. Alkuerien lähdöt suoritetaan arpomalla. Alkueräryhmien jälkeen suoritetussa arvonnassa nopeimmat 

ryhmien voittajat arvotaan eri ryhmiin. 

 

6. Poro-cup 
Poro-cupin kilpailulajeina ovat aika-ajo, pudotusajo tai yhdistelmäajo.  

Porokilpailujen cup -kilpailuissa tulee ryhmälähdöissä käyttää häkkejä.  

Poro-cup -kilpailuissa tulee olla maalikamera tai vastaava.  

Poro-cup kisoissa tulee olla sähköinen ajanotto ja aika otettava sadasosasekunnin tarkkuudella. 

 

7. Poro-Cup pisteiden laskeminen 

Poro-Cupin osakilpailuiksi nimetyistä kilpailusta lasketaan Cup pisteet seuraavasti: 

Yleinen sarja: 

Sij.      Pist. 

I           18     

II         17  

III         16 

IV          15 

V           14 

VI          13 

VII         12 

VIII        11 

IX           10 

X            9 

XI          8 

XII         7 

XIII        6 

XIV         5 

XV          4 

XVI         3 

XVII        2 

XVIII        1 

 

Kuuma sarja: 

Sij. Pist. 

I 36 

II 35 

III 34 

IV 33 

V 32 

VI 31 

VII 30 

VIII 29 

IX 28 

X 27 

XI 26 

XII 25 

XIII 24 

XIV 23 

XV 22 

XVI 21 
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XVII 20 

XVIII 19 

XIX 18 

XX 17 

XXI 16 

XXII 15 

XXIII 14 

XXIV 13 

XXV 12 

XXVI 11 

XXVII 10 

XXVIII 9 

XXIX 8 

XXX 7 

XXXI 6 

XXXII 5 

XXXIII 4 

XXXIV 3 

XXXV 2 

XXXVI 1 

 

Yleisessä sarjassa ei tarvitse pitää c-finaalia, vaan sijat 13-18 voidaan ratkaista laittamalla porot ajan mukaan 

paremmuusjärjestykseen. 

Jos kahden tai useamman yhteispisteet päätyvät samaan, paremmuus määräytyy:  

1. Cup-kilpailuissa saavutettujen voittojen perusteella.  

2. Näissä kilpailuissa saavutettu paras kilometrille laskettu aika. Mikäli nämä eivät ratkaise, ratkaisee seuraavaksi 

paras aika.  

Paras on se, jolla on eniten voittoja. Jos se ei ratkaise, määräytyy paremmuus aikojen keskiarvon perusteella.  

Ajaja saa pisteitä vain sarjan parhaasta ajosta.  

Ajajaliigaa varten laaditaan tulosluettelo 10 parhaan ajosuorituksen osalta. Poro-Cupissa tasa-ajosta annetaan 

molemmille sijoitusta vastaava pistemäärä.  

Erityisestä syystä voidaan Poro-Cupin yksittäinen laji hyväksyä ko. lajin osakilpailuksi myös paikallisissa 

porokilpailuissa pidettäviksi. 

 

II KILPAILUOIKEUS 

 

8. Osallistuminen yleisiin ja paikallisiin kilpailuihin 

Yleisiin kilpailuihin saa osallistua ajoissa ilmoittautunut suomalainen ja ulkomaalainen poro, jonka 

osallistumismaksu on suoritettu sekä poron että ajajan osalta. Ulkomaalaiset porot saavat ajaa Poro-Cupissa, mutta 

eivät osallistu porokuninkuussarjaan.  

Osallistumismaksun määrää järjestäjä kilpailupäivää kohti.  

Osallistumismaksu peritään jokaisesta ilmoitetusta porosta. Myös karsinta-ajoon ilmoitetusta porosta.  

Mikäli osallistumismaksua ei suoriteta, poron omistajaa kielletään osallistumasta seuraaviin kilpailuihin kunnes 

ko. osallistumismaksu on suoritettu. 

Porojen ajajalla(kuskilla), myös junioriajajalla tulee olla henkilökohtainen tapaturmavakuutus, joka on voimassa 

vähintään kilpailukauden ajan. Vakuutukset tarkastetaan kilpailujen alussa. Vakuutustodistuksesta tulee ilmetä 

vakuutuksen voimassaolo porokilpailuissa ja valvotuissa harjoituksissa sekä näihin välittömästi liittyvillä 

matkoilla. Ajajien edustaja valvoo että ajajien vakuutusturva on kilpailuissa kunnossa. 

 

9. Osallistuminen porokuninkuusajoihin 

Porokuninkuusajoihin saavat osallistua cup-kilpailuissa 24 eniten pisteitä saanutta suomalaista kuuman sarjan 

poroa, koskee myös yhteisomistajuutta (yhteisomistus ulkomaalaisen poronomistajan kanssa evää pääsyn 

porokuninkuusajoon). Ulkomailta suomalaiseen omistukseen hankittu kilpaporo ei saa osallistua kuninkuusajoon. 

Kilpaporo pitää olla suomalaisessa valmennuksessa. 

Kuninkuusajoon päässyt poro voi osallistua vain kuninkuusajoon.  

Kuninkuussarjaan ilmoitetun poron ajajan tulee suorittaa molemmat ajot kilpailun loppuun. Ko. ajon ajajien 

vaihdoksiin tulee olla pätevä syy.  

Kuninkuusajosta poisjäävän tilalle voidaan ottaa poro-cup kilpailun pistesijoilta seuraava poro.  
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Kuitenkin paliskuntien väliseen viestiajoon voi osallistua kuninkuusajoon osallistunut poro.  

Porokuninkuusajo suoritetaan kaksivaiheisena kilpailuna 1 000 m:n ryhmäajona ja 2 000 m:n yksittäisajona. 

Kilpailujen tuomariston päätöksellä porokuninkuusajojen ryhmäkoko vaihtelee kolmesta kuuteen (3 - 6).  

Edellä mainittujen ajojen yhteisaika ratkaisee paremmuuden, porokuninkuuden. Yhteisaikojen ollessa tasan, 

ratkaisee pitemmällä matkalla saavutettu parempi aika. 

 

10. Kilpailijoiden rajoittaminen 
Yleisiin kilpailuihin saavat osallistua kuuman- ja yleisen sarjan porot. Lisäksi kilpailujen järjestäjän harkinnan 

mukaan voidaan pitää edellisenä päivänä karsinta-ajo, josta pääsee varsinaiseen kilpailuun kaikki ne porot, jotka 

saavuttavat 2 000 m:n matkalla ajan 3.15,0 tai alle sekä 1000 m:n matkalla ajan 1.25,0 tai alle.  

Karsinta-ajo suoritetaan 1000 m:n tai 2000 m:n pituisilla radoilla. Karsinta-ajoja ovat porokilpailuvaliokunnan 

valvomat karsinnat.  

Karsinta-ajan alittanut poro tulee merkitä numeroidulla lisämerkillä. Karsinta-ajoon ei saa osallistua urakkaporo, 

toisella vuodella oleva urosporo. Karsinnoissa tai tuntemattomien sarjassa, joka on samalla karsinta-ajo, karsinta-

ajan alittanut poro on piltattava virallisella numeroidulla kilpapiltalla. 

Porokilpailuissa ja karsinta-ajossa ajajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt, tai kyseisenä kilpailukautena täyttävä 

(tammi - huhtikuu). Yhdelle ajajalle saa ilmoittaa enintään 15 poroa sarjaa kohden. 

Naisten sarjassa yhdelle naiskuljettajalle saa ilmoittaa enintään viisi poroa kilpailua kohden. 

Porokilpailujen ja karsinta-ajon kilpa-ajajan tulee painaa vähintään kuusikymmentä (60) kiloa ajovarusteineen. 

Ajaja tulee punnita ajon jälkeen vähintään kaksi kertaa per kilpailusarja per kilpailupäivä. Punnitus tulee tapahtua 

virallisella vaa'alla. 

Ajovarusteisiin luetaan monot, sukset ja asianmukainen suojakypärä. 

Ajajilla tulee olla suojakypärä ja kaulasuojus ajon aikana.  

Teräsreunasuksien reunat tulee pyöristää. 

 

III ILMOITTAUTUMINEN 

 

11. Ilmoittautuminen yleisiin kilpailuihin 

Ilmoittautuminen yleisiin kilpailuihin on tehtävä vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kilpailupäivää kello 16:00 

mennessä mieluiten sähköpostitse tai faxilla, tai henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoittautuessa 

tulee ilmoittaa myös poron piltan numero ja poron nimi. Mikäli kilpaporon oikeita tietoja ei löydy 

kilpapororekisteristä, kyseinen kilpaporo ei voi osallistua ko. kilpailuun. 

Yleiseen sarjaan voi ilmoittaa vain karsinta-ajoon osallistuneen poron, joka on saavuttanut yleisen sarjan ajan. 

Kilpailija saa ilmoittautua vain yhteen samana päivänä pidettäviin kilpailuihin ja poro saa osallistua yhteen sarjaan 

sekä poroviestiin ottaen huomioon mitä sääntöjen 22 §:ssä sanotaan.  

CUP-kilpailuissa pidettäviin karsinta-ajoihin tulee ilmoittaa karsittavat porot samalla tavalla kuin CUP-

kilpailuihin ilmoitettavat kilpaporot.  

Poroviestin joukkueiden kokoonpano tulee ilmoittaa vähintään tuntia ennen ajon alkua. 

 

IV REKISTERÖINTI 

 

12. Kilpailukalenteri 

Porokilpailuvaliokunta pitää kilpailukalenteria, johon seuraavan kauden yleiset porokilpailut on ilmoitettava 

toukokuun 15. päivään mennessä kirjallisena. Muista porokilpailuista on ilmoitettava porokilpailuvaliokunnalle 

kaksi (2) kuukautta ennen kilpailua.  

 

13. Kilpailurekisteri  
Paliskuntain yhdistys pitää kilpailurekisteriä kaikista yleisissä porokilpailuissa olleista poroista ja niiden tuloksista 

samoin myös karsinta-ajosta. Karsinta-ajon hyväksyttävästi suorittanut poro merkitään kilpapororekisteriin, kun 

10 € rekisteröimismaksu on suoritettu. 

Karsittavasta porosta on maksettava karsinnanjärjestäjälle 10 € ratamaksu ja poron alittaessa karsintarajan 

erikseen rekisteröimismaksu 10 € Paliskuntain yhdistykselle.  

Suomalaisia poroja karsittaessa tulee suomalaisen valvojan olla valvojana karsintatilanteessa. 

Kilpailun valvojalla on velvollisuus ilmoittaa karsinta-ajojen pitämisestä viimeistään kolme päivää ennen 

karsintaa Paliskuntain yhdistykseen. 

Kilpaporojen omistajavaihdos tulee vahvistaa kauppakirjalla, joka laaditaan kolmena kappaleena. Yksi kappale 

lähetetään Paliskuntain yhdistykseen ja porokilpailuvaliokunnalle. Kilpaporojen omistajavaihdos tulee tehdä 

ennen kilpailukauden alkua 1. tammikuuta mennessä. 
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V TOIMIHENKILÖT 

 

14. Kilpailun toimihenkilöt 

1. valvoja  

2. kilpailun johtaja  

3. kilpailutuomarit (kolme)  

4. palkintolautakunta  

5. maalituomari  

6. päälähettäjä  

7. ajanottajat  

8. kuuluttaja  

9. ajontarkkailijat  

10. kilpailujen sihteeri  

11. järjestysmiehet  

12. eläinlääkäri  

13. ensiapuryhmä  

 

Porokilpailuvaliokunta määrää yleisiin kilpailuihin valvojan, joka toimii samalla tuomarina. Muut toimihenkilöt 

määrää järjestävä seura. Samat henkilöt voidaan valita useampaan tehtävään.  

Yleisissä porokilpailuissa kilpailujen tuomaristoon tulee kuulua vähintään kaksi (2) porokilpailuvaliokuntaan 

kuuluvaa jäsentä.  

Toimihenkilö, jolla joko poronomistajana tai muusta syystä voi olla etua kilpailun tuloksesta, tulee kysymyksessä 

olevan ajon ajaksi jättää toimensa. 

 

VI TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT 

 

15. Kilpailutuomarit ja valvoja 

Kilpailutuomarit 
- valvovat sääntöjen noudattamista  

- ratkaisevat syntyneet erimielisyydet  

- määräävät rangaistukset  

- tiedottavat päätöksensä heti asianomaisille  

- voivat erityisten sää- ja rataolosuhteiden vallitessa antaa ennen kilpailun alkua erikoismääräyksiä, jotka on 

hyvissä ajoin ilmoitettava osanottajille.  

 

Valvoja 
- toimii kilpailutuomarina  

- valvojilla on erilliset valvojien tehtävät (sääntöjen liite)  

- merkitsee kilpailukirjaan mahdolliset rangaistukset ja vahvistaa ne nimikirjoituksellaan.  

 

16. Palkintolautakunta 

Palkintolautakunta, jonka tehtävät voidaan antaa kilpailutuomareille, määrää raha- ja kunniapalkintojen jaon. 

 

17. Päälähettäjä 

Tehtävät:  

- valvoa ja ohjata lähdönjärjestäjien toimintaa  

- valvoa ja ohjata porojen järjestäytymistä lähtöön  

- laskea porot lähtöön antamalla lähtömerkki  

- ryhmäajossa laskea porot lähtöön heti, kun takana oleva apulähettäjä on antanut valmiusmerkin  

- valvoa, että kilpailunumero ja ryhmäajotunnukset ovat oikein sijoitetut  

- valvoa, että porot lähtevät oikeasta paikasta ja ovat oikein valjastettu  

- tarkistaa ajajan kuntoisuus.  

 

18. Ajontarkkailijat 

Ajontarkkailijat valvovat kilpailutuomareiden apuna sääntöjen ja määräysten noudattamista ajon aikana. 

 

19. Sihteeri 

Tehtävät:  



Porokilpailusäännöt 14.8.2015 
28. lokakuuta 2015 kello 10:31 
Nämä säännöt ovat hyväksytty porokilpailuvaliokunnan kokouksessa 14.8.2015 

- tulosten kirjaaminen  

- kilpailutuomareiden ja palkintolautakunnan päätösten toimeenpano  

- kilpailupöytäkirjan pitäminen  

- rangaistusten kirjaaminen  

tiedottaminen. 

Sihteerillä voi olla apulainen. 

 

20. Eläinlääkäri 

Eläinlääkärin tulee olla kilpailupaikalla. Eläinlääkäri valvoo että eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja 

säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. 

 

VII SARJAT YLEISISSÄ KILPAILUISSA 

 

20. Kuuma ja yleinen sarja 

Kilpailevat porot jaetaan kahteen sarjaan:  

 

1. Kuuma sarja  
a) aika 2.50,00 min tai parempi 2 000 m:n matkalla  

b) aika 1.19,00 min tai parempi 1 000 m:n matkalla yksittäis- tai ryhmäajossa.  

 

2. Yleinen sarja  
a) aika 2.50,01 - 3.15,00 min 2 000 m:n matkalla  

b) aika 1.19,01 - 1.25,00 min 1 000 m:n matkalla  

 

Aiemmin (20.12.2005 mennessä) hyväksytysti kuuman sarjan ajan alittaneet ja karsinnan ajan alittaneet pysyvät 

saavutetuissa sarjoissaan. 

Yleisen sarjan poro siirtyy kuumaan sarjaan saavutettuaan kuuman sarjan ajan yksittäis- tai ryhmäajossa.Tämä 

koskee myös poroja norjalaisten virallisissa kilpailuissa, kun kilpailut kalentereineen on ilmoitettu etukäteen 

porokilpailuvaliokunnalle. 

Poron viralliseksi ennätykseksi hyväksytään naisten ajossa sekä kuumassa- ja yleisessä sarjassa saavutettu aika.  

Kuumaan sarjaan voi osallistua vasta seuraavissa kilpailuissa. 

 

VIII KILPAILURATA 

 

21. Radalle asetettavat vaatimukset 

Suomen porokuninkuusajot ja muut yleiset porokilpailut pidetään 2 000 m:n tai 1 000 m:n pituisella radalla, jonka 

pituus mitataan lyhintä tietä metrin etäisyydestä radan reunasta. Sprinttiajossa radan pituus 201,12 m (1/8 mailia). 

Porokuninkuusajoissa ja muissa yleisissä kilpailuissa kilpailuradan tulee olla lähtöpaalulta vähintään 10 m leveä ja 

250 metrin päässä lähdöstä vähintään 5 m leveä sekä 150 m ennen maalia 5 m leveä maaliin saakka.  

Radan leveys tulee yksittäisajossa 2 000 metrin matkalla olla n. 3. metriä.  

Radan on oltava selvästi merkitty.  

Sisäreunassa on oltava palle, jotta porot eivät yritä tikotuksen välistä. Ellei radalle voida sisävallia tehdä, tulee 

tikotukset olla tarpeeksi tiheät. 

Radan ei tule jatkua sisäpuolen tikotuksen sisäpuolella, eikä ulkoradan tikotuksen ulkopuolella. 

 

IX KILPAILUN SUORITUS  

 

22. Ajo 

Kilpailut ajetaan vastapäivään yksi poro kerrallaan. Ryhmäajossa porot arvotaan vähintään 3 ja enintään 6 poron 

ryhmiin.  

Yhtenä päivänä porolla saa ajaa enintään kaksi lähtöä, joko 1000 metrin tai 2 000 metrin lähtöjä.  

Porokilpailuissa ajajan tulee ajaa samoja poroja koko kilpailun loppuun saakka. Ajajaa voidaan vaihtaa vain 

hyväksytyn pätevän syyn takia. 

Porokilpailuissa pakkasraja enintään - 23ºC. Lämpötila mitataan kilpailun alkaessa 1 metrin korkeudelta 

starttialueella varjossa järjestäjän mittarilla. 

 

23. Lähtöhäkit ja lähtömatka 
Lähtöhäkkien seinät tulee olla sisäpuolelta suorat. Lähtöhäkin oikean puoleinen seinämä oltava 

umpinainen(läpinäkymätön).  
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Lähtömatkan pituus on noin 15 metriä. Lähtöaika merkitään, kun poron pää on sivuuttanut lähtöpaalut. 

Tuomariston päätöksellä seuraava poro voidaan lähettää, kun edellinen on sivuuttanut 500 metrin merkkipaalun.  

Ajajan suksien kärjet tulee olla lähtöhäkin etureunan tasalla. 

Poron ja ajajan on oltava radalla maaliin tultaessa.  

Tuloaika merkitään, kun poron pää on sivuuttanut maalipaalut.  

Ryhmäajossa lähtömatka on noin 15 metriä ja lähtöjärjestys suoritetaan arpomalla. Ryhmäajossa lähtöaika 

lasketaan, kun ryhmän ensimmäisen poron pää on sivuuttanut lähtöpaalut.  

Lähdössä saa olla enintään kaksi (2) avustajaa, tai käytettäessä häkkejä avustajat eivät saa olla kolmea metriä 

lähempänä kilpailevaa poroa.  

Lähtöhäkkien jälkeen ajoradan molemmilla puolilla tulee olla siula-aitaa vähintään viiden (5) metrin matkalla.  

Avustaja ei saa mennä radalle.  

Poroviestissä avustajia saa olla enintään kolme (3).  

Porojen ollessa häkeissä ajajat eivät saa hakata lähtöhäkkejä. 

 

24. Ajon hylkääminen 
Ajo, jossa poro lähtöpaalut sivuutettuaan menee pois radalta, mutta ajaja jää radalle ja saa poron välittömästi 

radalle jatkamaan matkaa hyväksytään. Jos ajaja poistuu radalta, katsotaan ajo keskeytetyksi ja se hylätään.  

Ajajan ylittäessä maalilinjan sekä ajohihnan, että vuotturaipan tulee olla ajajan käsissä.  

Ajajan kaatuessa yksittäisajossa, mutta pystyessä kolmen (3) minuutin kuluessa jatkamaan ajoa, se hyväksytään. 

Ajajan kaatuessa ryhmäajossa poro tulee päästää irti. 

Hylätyn ajon jälkeen poro ei saa osallistua seuraavana päivänä kyseiseen kilpailusarjaan, missä hylkäyksen on 

saanut, poikkeuksena kuninkuussarja.  

 

X MÄÄRÄYKSIÄ KILPAILUPAIKALLA 

 

25. Poron käsittely ja käyttäytyminen kilpailupaikalla 
Kilpailuaikana, -paikalla ja -radalla on poron kurittaminen, taamominen, opetus ja kiroileminen kielletty ja ajajan 

on noudatettava hyvää ajotapaa. Poroa saa kiirehtiä ääntelemällä ja hihnalla. Ryhmäajossa huutamalla 

kiirehtiminen on kielletty.  

Kilpailualueella alkoholin käyttö on kielletty. 

Kilpailualueen varikko avataan klo 06.00 ja suljetaan klo 22.00. 

 

26. Käyttäytyminen radalla 

Toista kilpailijaa ei saa häiritä, ja muu sopimaton käytös on radalla kielletty. 

Kilpailuviikonloppuna (perjantaista sunnuntaihin) radalla ei ole sallittua ajaa poroilla harjoitusajoja. Kyseisiä 

testiajoja ei saa myöskään ajaa kesken kilpailujen, esim. sarjojen välissä.  

 

XI AJON SUORITUS JA VALJAAT  

 

27. Ohjastaminen 

Yleisissä porokilpailuissa on poroa ohjastettava yhdellä hihnalla. Kahdella hihnalla tai suitsilla ohjattavan poron 

ajoa ei hyväksytä. Kohtuuttoman kova vuotturaipan käyttö on kielletty.  

 

28. Ajon suorittaminen 
Yleisissä porokilpailuissa on ajoa suoritettava suksien päältä. Ajon aikana ajaja ei saa suorittaa luisteluliikkeitä. 

Muissa kilpailuissa järjestäjällä on oikeus määrätä, miten ajo suoritetaan.  

Taitoajossa kilpailijalla on oikeus suorittaa ajo haluamallaan tavalla (kelkka, ahkio, sukset, kärryt).  

Ajon tulee tapahtua aina poron takaa.  

Ryhmäajossa hihnan ja vuotturaipan käsittely sivuttaissuunnassa on kielletty.  

Sivusta-ajo on kielletty. Tämä koskee myös yksittäisajoa. 

 

29. Ajovaljaat 
Ajovaljaat saavat olla tavalliset länkivaljaat tai erikoiset kilpavaljaat, kun vain veto tulee vuotturaipan tavoin. 

Ajovaljaat tulee olla poron matkassa maaliin tultaessa. Ajohihnan tulee lähteä leuan alta.  

Ajohihnan pituus ei saa ylittää 4,0 m vierkusta mitattuna eikä vuotturaippa saa ulottua ajohihnaa pitemmälle poron 

ollessa valjastettuna. 

Länkien selkävöiden hihnakoukun käyttö on kielletty. 

Ajohihnan tulee olla tasapaksuinen ja vuotturaipan tulee olla tasapaksuinen, eikä kummankaan päässä saa olla 

solmua tai taitosta. 
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XII PALKINNOT 

 

30. Rahapalkinnot  

Jokaisessa sarjassa jaetaan vähintään kolme (3) rahapalkintoa.  

 

Kilpailujen järjestäjän on jaettava sarjaa kohti rahapalkintoja vähintään seuraavasti:  

Kuuma sarja  

I      500€ 

II    350€ 

III    300€ 
 

Yleinen sarja  

I     400€ 

II   300€ 

III   250€ 
 

Palkintosummat tarkistetaan vuosittain.  

 

31. Kiertopalkinto 

Kiertopalkinnoista kilpailtaessa on järjestäjällä oikeus näiden sääntöjen puitteissa antaa erikoismääräyksiä, ei 

kuitenkaan ylimääräisiä ajoja. 

 

XIII RANGAISTUKSET 

 

32. Ilmoittaminen sääntöjen rikkomisesta 

Jos joku rikkoo tämän säännön määräyksiä, on kilpailujen toimihenkilöiden heti siitä ilmoitettava 

kilpailutuomareille. Rikkeen tapahtuessa kilpailu keskeytetään asian käsittelyn ajaksi. 

 

33. Rangaistukset 

Ajajalle, joka rikkoo kilpailusääntöjä virallisissa kilpailuissa ajon aikana, annetaan varoitus. Saman kauden aikana 

toisen varoituksen jälkeen ajajan jälkimmäinen suoritus hylätään ja ajaja suljetaan seuraavasta Cup-kilpailuista 

pois. Kilpailutuomareille jätetään mahdollisuus ko. ajon muiden ajajien kuuleminen (kuuleminen tulee tapahtua 

yksitellen). 

Poronomistaja tai ajaja, joka rikkoo kilpailusääntöjä tai ajojärjestystä vastaan hankkiakseen itselleen 

oikeudettomia etuuksia tai esiintyy sopimattomasti loukaten yleistä järjestystä ja tapaa, rangaistakoon: 

- julkisella varoituksella  

- palkinnon menettämisellä  

- kilpailusta erottamisella  

- sulkemalla pois kilpailuista määräajaksi.  

Kilpailujen toimihenkilöiden uhkailemisesta ja muusta sopimattomasta käytöksestä rangaistakoon 

- kilpailusta välittömästi pois sulkemisella määräajaksi, vähintään 30 päivää 

Porokilpailuissa todettujen kiellettyjen aineiden käytöstä ja näytteiden otosta kieltäytymisestä rangaistaan 

poronomistajia ja poroa viiden vuoden kilpailukiellolla. Palkinto on palautettava järjestäjille 14 vuorokauden 

kuluessa. Kilpailutuomarit määräävät rangaistukset. 

Järjestäjän on kirjallisesti ilmoitettava rangaistuksista porokilpailuvaliokunnalle.  

Kilpailutuomareiden päätöksistä ei voi valittaa. 

 

XIV MÄÄRÄYKSIÄ KILPAILIJOILLE JA JÄRJESTÄJILLE 

 

34. Kilpailusääntöjen tunteminen 

Kilpailijoiden on tunnettava kilpailu- ja ajosäännöt ja heidän on niitä samoin kuin kilpailujen toimihenkilöiden 

antamia ohjeita noudatettava.  

 

35. Yleisistä kilpailuista ilmoittaminen 
Yleisistä kilpailuista ilmoitetaan Poromies-lehdessä julkaistavassa kilpailukalenterissa.  

 

36. Kilpailutulokset 
Järjestäjän on kolmen päivän kuluessa lähetettävä Paliskuntain yhdistykselle ja porokilpailuvaliokunnalle 

kilpailutulokset, joissa ilmenevät myös jaetut rahapalkinnot ja mahdolliset rangaistukset.  
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37. Vakuutukset ja luvat 
Kilpailujen järjestäjän on huolehdittava tarpeellisista vakuutuksista ja lupien hankkimisesta.  

 

38. Ajon uusiminen 
Jos kilpailijasta riippumattomista syistä ajo keskeytyy tai ajaja joutuu poistumaan radalta, eikä saavuta siitä 

etuutta, voidaan kilpailutuomareiden päätöksellä ajo hyväksyä tai antaa kilpailijalle mahdollisuus ajon 

uusimiseen.  

Jos häkkilähdössä kaikki häkin luukut eivät avaudu, suoritetaan ajo uudestaan.  

Jos kaikki ajajat kaatuvat, tuomarineuvostolla on päätösvalta ajon hylkäämiseen. 

 

39. Protestointiaika ja protestointi tapa  

Loppukilpailun osalta protesti tulee jättää kirjallisesti puoli tuntia virallisten tulosten julkaisemisen jälkeen.  

Muiden kilpailujen osalta protesti tulee jättää välittömästi kilpailulajin päättymisen jälkeen.  

Protestimaksu on 50 €. 

 

 

 

XV MUUTOKSET JA TULKINNAT NÄIHIN KILPAILUSÄÄNTÖIHIN 

 

40. Kilpailusääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muutoksesta päättää porokilpailuvaliokunta. 

 

41. Tulkintakysymykset 

Erimielisyyksien syntyessä sääntöjen tulkintakysymyksistä tai sellaisten tapausten sattuessa, joista ohjesäännöissä 

ei tarkemmin ole mainittu, alistetaan asia kilpailutuomareiden harkittavaksi ja ratkaistavaksi.  

 

 

 

 

Porokilpailuvaliokunta 
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