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ALLMÄNNA DIREKTIV GÄLLANDE ALLA TÄVLINGAR 
 

1. Dessa direktiv jämställs med stadgar och gäller alla MNB:s tävlingar (Alarmavdelningarnas, 
Ungdomsavdelningarnas och Damavdelningarnas tävlingar). 

2. Tävlingsstyrkan definieras skilt för varje tävling i dess stadgar. 
3. Åldersgränsen definieras skilt för varje tävling i dess stadgar. 
4. Klädsel och utrustning definieras vid behov för varje tävling i dess stadgar. 
5. Medlem från tävlande kår, som medlem av tävlingslaget eller som inte hör till tävlingslaget, 

får inte hjälpa eller störa de tävlande lagen under tävlans gång. Inte heller störa 
domarkollegiet. I samtliga fall kan laget diskvalifieras. 

6. Berättigade att deltaga är alla till Mellersta Nylands Brandkårsförbund rf (MNB) anslutna 
kårer med ett eller flera lag. Samma person får inte ingå i flera tävlingslag i samma tävling. 

7. Ordningsföljden för tävlingslagens utförande bestäms genom lottdragning eller av 
domarkollegiet.  

8. Om alla vandringspris tävlas årligen på tid och plats som MNB uppgör i sitt årsprogram. 
9. Vandringspriset tillfaller för alltid den kår, som fått tre inteckningar i följd eller sammanlagt 

fem inteckningar. 
10. Prisen bör förvaras omsorgsfullt och överlämnas till respektive avdelnings 

verksamhetsledare senast vid tävlingstillfället. 
11. Överdomaren har rätt att avbryta tävlingsutförandet på grund av eventuell fara, hinder som 

äventyrar tävlingens utförande eller på grund av fel som begåtts vid tävlingens 
övervakande. Tävlande lag har då rätt att utföra uppgiften på nytt. Däremot medger det 
inte rätt att förnya prestationen om tävlingredskapen går sönder eller laget på annat sätt 
själv förorsakar att utförandet inte blir utfört till slut eller på rätt sätt. 

12. Överdomaren har rätt att utdela tilläggstid eller felpoäng om laget hanterar utrustning 
ovarsamt eller använder ett språk som inte är acceptabelt av en räddningsenhet på en 
olycksplats.  

13. Tidtagning sker alltid med tre klockor och den mellersta klocktiden blir sluttiden. 
14. Domarkollegiet har definitiv beslutsrätt på tävlingsplatsen. 
15. Vid tolkningsfrågor gäller de svenskpråkiga stadgarna.    


