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HÖSTTÄVLING 
 

1. Syftet med tävlingen är att förbättra brandkårernas färdighet att klara av även svåra 
olyckstillbud samt behärska de redskap som används inom brand- och räddningsväsendet. 
Tävlingen görs därför så realistisk som möjligt. 

2. Tävlingsmomentet består av klareringsuppgift(er) och räddningsuppgift(er). I 
räddningsuppgiften kan ingå även Första Hjälpsuppgifter. 

3. Tävlingen genomförs under oktober-november månad och under kvällstid (likvärdiga 
tävlingsförhållanden). 

4. Tävlingsmomentet utförs av ett lag i gången. 
5. För felaktigt utförande eller andra brister ger domarna ett antal felpoäng. Felpoängen skall 

vara i relation till det felaktiga utförandet och/eller bristen, också med tanke på 
personskada som förorsakas för eventuella patienter eller egen personal. Felpoäng skall 
även utdelas om laget hanterar utrustning ovarsamt eller använder ett sådant språk som 
inte är acceptabelt av en räddningsenhet på en olycksplats. Om två lag får samma 
felpoäng avgör sluttiden lagets placering. 

6. Tävlingsuppgiften delges tävlingslaget med ett orderbrev åt lagets chef. Han/hon ensam 
för lagets talan under tävlingens gång. Manskapet inom laget får diskutera sinsemellan om 
hur de utför sina uppgifter och ställa frågor till enhetschefen om sin egen uppgift eller 
utförande, men de får inte ge råd åt enhetschefen om hur uppgiften skall utföras. Han/hon 
ensam besluter när utförandet är klart och meddelar det åt överdomaren. I orderbrevet 
skall det meddelas den maximala tiden som laget får använda för uppgiften. Senast då den 
maximala tiden använts avblåser överdomaren utförandet och för de uppgifter som är 
outförda tilldelas laget de kvarstående uppgifternas maximala felpoäng. Så även om 
enhetschefen meddelar att laget är klart och en del av uppgifterna är ogjorda. 

7. Tävlingsmomentet utförs antingen som torr eller våt klarering eller som en kombination av 
dessa. Detta skall framgå ur orderbrevet. 

8. Tävlingsstyrkan skall vara 1+3, 1+4 eller 1+5. Enhetschefen i laget får inte delta i 
utförandet genom att arbeta själv, utan endast dirigera laget genom tävlingen genom 
ordergivning. Ordergivningen skall ske genom muntliga order, handtecken eller 
ljussignaler. Innantilläsning av orderbrevet är inte ordergivning. 

9. Tävlingsdeltagarna skall höra till alarmavdelningen. 
10. Klädseln är fullständig släckningsutrustning enligt gällande allmänna direktiv för arbete 

inom räddningsväsendet och direktiv som Räddningsverken inom MNB:s områden utgivit. 
11. Ett släckningspar samt enhetschefen skall vid behov ha möjlighet att använda sig av 

tryckluftsutrustning. De behöver dock inte vara enligt direktiven godkända rökdykare. 
12. Tävlingsutrustningen är en fullständigt utrustad släckningsenhet. 
13. Utrustningen består av den originalutrustning som används av Räddningverken inom 

MNB:s område. Utrustningen skall vara i originalskick, godkänd för användning av 
räddningsverken och får inte trimmas. Utrustningen skall vara placerad och kopplad i 
släckningsenheten så som den är då släckningsenheten används vid normal utryckning. 

14. Klareringsuppgiften utförs enligt de direktiv och skrifter som utgivits inom 
räddningsväsendet, eventuella direktiv som Räddningsverken inom MNB:s område utgivit 
samt på det sätt som utbildas i Räddningsskolorna i Finland. 

15. Övriga saker som inverkar på tävlingens utförande, och inte är nämnt i dessa stadgar, skall 
meddelas i orderbrevet.  

16. Som tävlingens överdomare fungerar förbundets verksamhetsledare eller av honom/henne 
utsedd person. Överdomaren utser domarkollegiet. 


