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PÖLLINPARKKUUN MM-KILPAILUN 

 SÄÄNNÖT 
 

          Sarjat:  
Naiset alle 20 v, 20-54 v, 55-69 v ja yli 70 v 
Miehet alle 20 v, 20-54 v, 55-69 v ja yli 70 v 
 
Kilpailusarjan määrää syntymävuosi 
 

1. Parkkaajat eivät saa olla alkoholin, eivätkä muiden huumaavien aineiden 
vaikutuksen alaisina  

2. Alkukilpailussa naiset, miehet alle 20 v ja yli 70 v parkkaavat 5 kpl pöllejä, 
loput parkkaavat 7 kpl. Kaikki pöllit parkataan ja otetaan aika. Aikaa on 
kuitenkin max. 20 min. Parkattavat puut ovat mäntyjä. 

3. Loppukilpailussa naiset ja miehet alle 20 v ja yli 70 v parkkaavat 5 kpl pöllejä 
ja loput parkkaavat 12 kpl. Kaikki pöllit parkataan ja otetaan aika. Parkattavat 
puut ovat kuusia. 

4. Parkkausta valvoo parkkuupomo jokaisella pukilla. Toisia parkkaajia ei saa 
häiritä. Häirinnästä seuraa hylkäys. Ukkoherra toimii ylituomarina. 

5. Parkkaajalla on mahdollisuus käyttää omaa rautaa, jossa on oltava 
sormisuojat paikoillaan.  Kisa-alueella parkkuurautaa kuljetettaessa terä pitää 
olla suojattu. Parkkuurautoja on saatavana myös kilpailupaikalla. Kilpailijalla 
on mahdollisuus teroittaa parkkuurauta ennen suoritusta. Henkilökohtaiset 
suojavarusteet( turvasaappaat ja viiltosuojahousut ) parkkaajalla tulee olla 
omat. Apuvälineitä ei saa käyttää. 

6. Parkattavat pölkyt parkkaaja ottaa pinosta ja parkatut pöllit tulee laittaa 
toiseen pinoon pohjapuiden päälle välittömästi. 

7. Kuori tulee poistaa niin, että mustaa parkkia ei saa näkyä, poikkeuksena korot 
ja piparkakkutyvet. Pölkyt parkataan puolipuhtaiksi eli nilaa saa jäädä. 

8. Parkkuurautaa ei saa käyttää oksien poistoon lyömällä yhdellä kädellä. 
Turvallisuussyistä parkkuurauta tulee joka kerta näpätä pukin päähän kun 
parkkaaja ottaa pölkyn pinosta tai laittaa pöllin pinoon. Ellei näin tapahdu saa 
kilpailija viisi (5) virhepistettä. 

9. Parkatut pöllit tulee laittaa pinoon päät tasan, niin että numeropäät tulevat 
parkkuupukkiin päin. Jos pöllit eivät ole tasan, tulee jokaisesta täydestä 
sentistä viisi (5) virhepistettä. Jos pölli on väärin päin, tulee viisitoista (15) 
virhepistettä. 

10. Jos pölliin on jäänyt kuorta yhteen kohtaan, saa -10 pistettä, jos kuorta on 

kahdessa kohdassa saa -20 pistettä jne, kuitenkin max – 100 pistettä 
11. Jos/Kun parkkaaja on valmis ennen määräajan täyttymistä, näppää hän 

parkkuuraudan parkkuupukin päähän kiinni ja siirtää parkatun pöllin pinoon 
ja ilmoittaa työn olevan valmis. Ilmoituksen jälkeen puihin ei saa enää 
parkkaaja koskea. 

12. Parkkaamatta jääneistä pölkyistä tulee aikasakkoa 100 s/pölli. Jos pöllin 
kuorinta on jäänyt kesken, aikasakkoa tulee 10 s/pölli. 

13. Protestiaikaa on 30 min alkukilpailun jälkeen. Protesti jätetään kirjallisena  ja 
sen jättö maksaa 20 €, jos protesti hyväksytään raha palautetaan. 

14. Jokaisesta sarjasta viisi parasta pääsee loppukilpailuun. Loppukilpailu alkaa 
noin tunnin kuluttua alkukilpailun tulosten julkistamisen jälkeen. 

15. Loppukilpailu käydään näillä samoilla säännöillä 
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PISTELASKENTA 
 

 Nopein suoritusaika   600 pistettä 

 Virheetön ladonta    150 pistettä 

 Turvallisuus   150 pistettä 

    Pisteitä yhteensä   900 pistettä 
 
Yksi hävitty sekunti tuo yhden miinuspisteen. Nämä sakkopisteet 
vähennetään em. pisteistä 
 

Miinuspisteitä 
 
Virheet ladonnassa 

- Ladonta heittää esim. 3 cm    - 15 pistettä 
   - Esim. 2 pölliä väärinpäin  - 30 pistettä 
Turvallisuuslaiminlyönti 

 - Parkkuuraudan pudotus    - 5 pistettä 
 

Kun aikapisteet, ladontapisteet ja turvallisuuspisteet on laskettu 
yhteen, niistä vähennetään vielä seuraavat mahdolliset virhepisteet: 
 

Parkkaamatta jäänyt pölli  - 100 pistettä 
Kesken jäänyt pöllinkuorinta    - 10 pistettä 

 
 
Jos pölliin on jäänyt kuorta yhteen kohtaan, saa -10 pistettä, jos kuorta 

on kahdessa kohdassa saa -20 pistettä jne, kuitenkin max – 100 
pistettä 
 

Pisteiden ollessa tasan ratkaisee kilpailuaika. 
 

Esimerkki 
 

Nopein kilpailuaika   600 

Pinon ladonta   125 
   - yksi pölli väärinpäin  (-15)   

 . 2 pölliä, heittoa yht 2 cm (-10)  
    siis 150 – 15 – 10 =125 
Turvallisuus    145 

 . parkkuuraudan pudotus (-5)  
Kuorta jäänyt                   - 10 
Parkkaamatta jäänyt pölli                 - 100 

    yht. p.  760 
 

Tuomarineuvosto 
Ukkoherra 
Pomo 

Parkkaaja tai hänen edustajansa 
Kilpailun sihteeri 


