
Juniorisarjan säännöt 2/2020 
1. Juniorisarjassa noudatetaan yleisiä Porokilpailu sääntöjä poikkeuksena alla olevat kohdat.  

 

2. Junioriajajan tulee olla 8 vuotta täyttänyt tai kyseisenä kilpailuvuotena täyttävä. 

 

3. 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. 

 

4. Pakolliset ajovarusteet junioriajalla ovat monot, sukset, suojakypärä, kaulasuoja ja selkäpanssari. 

Leveän suksen irtoaminen jalasta onnettomuustilanteessa on varmistettava.  Pari/ryhmälähdössä 

tulee olla pyöristetyt kantit. 

 

5. Juniorisarjaa ajetaan yksittäisajona ja/tai pari/ryhmäajona. Kisajärjestäjä päättää mitä sarjoja 

kilpailussa ajetaan. Juniori yhdessä huoltajan kanssa arvioi riittävätkö juniorin taidot ajamaan 

pari/ryhmä ajoa. Ilman huoltajan hyväksyntää junioriajaa ei voi siirtää ilmoitetusta ajotavasta 

toiseen esimerkiksi parilähdöstä ryhmälähtöön.  Junioriajajalle voi ilmoittaa 1 poron kilpailua 

kohden.  

 

6. Juniorikuskit saavat käydä kelkalla vedettyinä tutustumassa rataan. Mikäli radan käyttöä kelkalla 

on rajoitettu, kilpailujenjärjestäjän tulee organisoida juniorikuskien kierrätyksen siten, että 

kelkkakierroksia tulee mahdollisimman vähän.  

 

7. Yksittäisajossa saa käyttää pitkää ajohihnaa halutessaan. Pari/ryhmäajossa ajohihna ei saa ylittää 

4,0 metriä vierkusta mitattuna eikä vuotturaippa saa ulottua ajohihnaa pidemmälle poron ollessa 

valjastettuna. Ajohihnan ja vuotturaipan päissä ei saa olla solmua. Junioriajajaa saa avustaa 

lähdössä ja avustajia saa olla tarvittava määrä lähdössä. Yksittäisajossa lähtö voi tapahtua joko 

käsilähtönä tai häkistä lähtien. Pari/ryhmälähdöt tulee suorittaa häkistä lähtien. 

 

8. Junioriajajan voi ilmoittaa kilpailuun ilman poroa. Poro tulee ilmoittaa kisajärjestäjälle ennen 

juniorisarjan alkua. Juniorisarjassa voidaan käyttää yleiseen/kuumaan sarjaan ilmoitettua poroa, 

huomioon ottaen porokilpailujen säännön 23. (Yhtenä päivänä porolla saa ajaa enintään kaksi 

lähtöä) 

 

9. Yksittäisajossa ajon saa uusia, jos ajo epäonnistuu heti lähdössä. Kilpailunjohtaja arvioi muiden 

epäonnistuneiden yksittäisajojen kohdalla onko junioriajalla mahdollista uusia epäonnistunutta 

ajoa halutessaan, huomioiden aikataulun yms. Ajon voi uusia 1 kerran. Pari/ryhmäajossa ei ole 

mahdollista uusia ajoa. 

 

10. Ennen juniorisarjaa kisäjärjestäjän edustaja käy näyttämässä junioriajajille maaliviivan ja 

ohjeistaa missä kohdin ajohihnan ja vuotturaipan voi löysätä turvallisesti maaliviivan jälkeen. 

Huoltajan tulee varmistaa, että junioriaja tietää milloin ajohihnan ja vuotturaipan voi löysätä niin 

että ne ovat käsissä poron ylittäessä maaliviivan ja että junioriajajalla on tarpeeksi matkaa 

pysäyttää vauhtinsa.   


