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OSUUSPANKKIMALJAN KILPAILUSÄÄNNÖT 

1. Keski-Uudenmaan Osuuspankin lahjoittamasta Osuuspankkimaljasta kilpailevat 
keskenään kaikki Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n ja Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n 
jäsenyhdistykset kalenterivuosittain 1.1.2008 alkaen. 

2. Kilpailun tarkoituksena on saada harrastus maanpuolustusurheiluun kasvamaan ja siten 
kohottaa ja ylläpitää maanpuolustusväen taitoja ja fyysistä kuntoa. 

3. Kilpailulajeina ovat vuosittain kaikki urheiluparlamentin piirien kilpailuohjelmaan 
hyväksymät mestaruuskilpailulajit, ei kuitenkaan ilmakivääri. 

4. Kilpailut pidetään urheiluparlamentin hyväksyminä aikoina ja piirien sekä RESUL:n 
hyväksymiä sääntöjä noudattaen. 

5. Yhdistysten ja ns. yhteistoimintayhdistysten joukkueen muodostaa 3 kilpailijaa, joita ei 
tarvitse nimetä etukäteen. Partiokilpailussa joukkueen muodostaa 3-jäseninen partio. 

6. Kilpailukohtaisia tuloksia laskettaessa tehdään tulosluettelo, jossa kaikki kolmejäseniset 
joukkueet ovat jäsentensä yhteisen pistemäärän mukaisella sijalla. 

Osuuspankkimalja-kilpailun pisteitä annetaan siten, että kilpailun voittajajoukkueen 
edustama yhdistys saa 40 pistettä, toinen 38, kolmas 37 ja jne. Jos yhdistyksellä on 
kilpailussa useampi kuin yksi joukkue, jotka suorittavat kilpailun loppuun, otetaan 
osuuspankkimalja-kilpailussa huomioon vain parhaan joukkueen sijoitus, mutta yhdistys 
saa jokaisesta muusta joukkueesta yhden lisäpisteen. 

Koska piirikilpailun järjestävä yhdistys ei usein voi järjestelytehtävien vuoksi osallistua 
kyseiseen kilpailuun, ei ainakaan parhaalla joukkueellaan, saa se, sijoituksen jäädessä 
edellisvuotta huonommaksi tai vaikka sillä ei olisi joukkuetta lainkaan, Osuuspankkimalja-
kilpailussa yhtä paljon pisteitä kuin mitä se sai edellisellä kerralla vastaavasta kilpailusta. 
Järjestävä yhdistys saa kuitenkin aina vähintään 30 pistettä. Yhteistoimintajoukkueiden 
pisteet lasketaan samalla tavalla. 

7. Vuosittaista lopputulosta laskettaessa otetaan huomioon: 

 maastolajeista yhdistyksen/yhteistoimintayhdistyksen 3 parhaan lajin antamat 
pisteet 

 ampumalajeista yhdistyksen/yhteistoimintayhdistyksen 3 parhaan lajin antamat 
pisteet. 

Näin saadut pisteet lasketaan yhteen, jolloin parhaan pistemäärän saanut yhdistys tai 
yhteistoimintayhdistys on voittaja. Tasatuloksen sattuessa on voittaja se, jolla on enemmän 
ykkössijoja. Jos niitä on yhtä paljon, katsotaan kakkossijoja, sitten kolmossijoja jne. 

Yhteistoimintayhdistyksen voittaessa kilpailun, saavat molemmat yhdistykset kiinnityksen 
kiertopalkintoon. 

8. Kiertopalkinto luovutetaan voittaneelle yhdistykselle piirien urheiluparlamentin 
kokouksessa. Voittanut yhdistys on velvollinen kaiverruttamaan palkintoon vuosiluvun ja 
yhdistyksen nimen ja tuomaan sen vuoden lopulla pidettävään urheiluparlamentin 
kokoukseen. 

9. Kiertopalkinnon saa omakseen yhdistys, joka on saanut siihen kymmenen (10) 
kiinnitystä. Kiinnitykset otetaan huomioon vuodesta 2008 alkaen. 

10. Näiden sääntöjen muuttaminen tapahtuu vain piirien urheiluparlamentin päätöksellä, 
minkä Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n ja Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n hallitukset 
vahvistavat. 


