
Lauritsalan Reserviläiset ry. 
 

Etelä-Karjalan Sotilasmarssi 
 

Säännöt: 
 
Yleistä 
 
1. Tapahtuman nimi on Etelä-Karjalan Sotilasmarssi ja siitä voidaan käyttää myös lyhennettä 

EKS tai SCMM (South Carelian Military March). Tapahtuman nimi ml. edellä mainitut 
lyhenteet on Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä vuonna 2018 rekisteröity 
tavaramerkki, jonka omistaa Lauritsalan Reserviläiset ry. 

2. Tapahtuman järjestää Lauritsalan Reserviläiset ry. yhteistyökumppaneineen. 
3. Tapahtuma järjestetään huhtikuun viimeisenä kokonaisena viikonloppuna, ellei pääsiäinen 

ole tuolloin. Tällöin marssi järjestetään edellisenä viikonloppuna. 
4. Järjestäjä pidättää oikeuden rajoittaa osallistujamäärää. 

 

 
Sarjat 

 
Marssilla on kaksi sarjaa; maantie- ja maastomarssi. Maantiesarjassa on kaksi luokkaa; avoin ja 
sotilas. 

 
Maantiemarssi 

 
1. Jokaisella kilpailijalla on oltava vähintään 10 kg taakka repun kaltaisessa kantolaitteessa 

koko marssin ajan. Vesi on taakkamateriaalina kielletty. 
2. Painoliivit tai vastaavat on kielletty. 
3. Partion koko on 1-4 henkeä. 
4. Marssireitti on pituudeltaan 43-50 km ja aikaa suorittamiseen on 12 tuntia. 
5. Marssireitti ilmoitetaan kilpailijoille viimeistään noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 
6. Marssireitti kulkee erilaisilla urilla. Varsinaista suunnistusta ei ole. 
7. Kilpailijat vastaavat itse marssin aikaisesta huollosta, pois lukien mahdolliset järjestäjän 

tarjoamat vesipisteet marssin aikana. 
8. Kilpailijat vastaavat itse tarvittavista kartoista ja suunnistusvälineistä. 
9. Ulkopuolinen huolto on kielletty. 
10. Kaikki apuvälineet on kielletty (ml. koirat, kävelysauvat jne.). 
11. Partio ilmoittautuu maaliin yhdessä. 
12. Marssiaika ja maaliin ilmoittautumisjärjestys ratkaisee sijoituksen lopputuloksissa. Jaettuja 

sijoja ei ole. 
13. Sääntöjen rikkomisesta seuraa kilpailusta sulkeminen. Räikeässä tapauksessa kilpailija 

voidaan sulkea tapahtumasta pysyvästi myös tulevien vuosien osalta. 
 
avoin-luokka 
 

Varustus on vapaa, huomioiden maantiesarjan yleiset vaatimukset. 
 

             sotilas-luokka 



Lauritsalan Reserviläiset ry. 
 

 
Maantiesarjan yleisten vaatimusten lisäksi, kilpailijoilla on oltava maastopuku (jonkin 
yleisesti tunnetun armeijan käyttämä), sekä varsikengät vähintään 8 tuuman varrella. 
Kantolaitteen tulee väriltään sopia varustukseen. 

 
Maastomarssi 

 
1. Partiot vastaavat itse riittävästä varustuksesta (ml. kartat ja suunnistusvälineet). 
2. Ei minimitaakkaa. 
3. Partion koko on 2-4 henkeä. 
4. Marssireitti on pituudeltaan linnuntietä noin 45 km. 
5. Marssin suorittamiseen on varattava aikaa noin 24 tuntia. 
6. Marssin suorittamiseen varattu tarkka aika ilmoitetaan vuosittain marssijoille. 
7. Marssin toiminta-alue ilmoitetaan maastomarssin partionjohtajille riittävän ajoissa. 
8. Maastomarssi koostuu fyysisesti vaativasta marssista ja marssin aikana suoritettavista 

muutamista tehtävistä. Tehtävien määrä ei ole enempää kuin viisi (5). 
9. Maastosarjan painotus on tilanteenmukaisessa toiminnassa ja fyysisessä haastavuudessa 

ml. riittävät sotilastaidot tehtävillä.  
10. Tehtävät on rakennettu niin, että niillä vaadittavat tiedot ja taidot voi kuka tahansa oppia. 
11.  Kilpailijat vastaavat itse marssin aikaisesta huollosta. Marssin aikana on järjestäjien 

toimesta tarjolla vettä 1-3 pisteellä. 
12. Ulkopuolinen huolto on kielletty. 
13. Partio ilmoittautuu maaliin yhdessä. 3-4 hengen partiosta vähintään kahden hengen on 

päästävä maaliin, jotta partio sijoittuu kilpailussa. 
14. Marssiaika ja erikseen pisteytettävät tehtävät määrittävät partion sijoituksen 

lopputuloksissa. Tasatilanteessa lyhyempi marssiaika voittaa. Jaettuja sijoja ei ole. 
15. Sääntöjen rikkomisesta seuraa kilpailusta sulkeminen. Räikeässä tapauksessa kilpailija 

voidaan sulkea tapahtumasta pysyvästi myös tulevien vuosien osalta. 
 

 
Osallistujien on noudatettava järjestäjän ohjeistusta ilmoittautumisen, osallistumismaksujen ja 
aikataulujen, sekä muun ohjeistuksen osalta.  
 
Kilpailijat on vakuutettu vastuuvakuutuksella, joka lähtökohtaisesti korvaa kolmansille osapuolille 
aiheutuneet vahingot. Jokainen kilpailija vastaa henkilökohtaisesta vakuutusturvastaan itse. 
 
Kilpailun ylintä toimivaltaa käyttää jury, jonka muodostavat kilpailun johtaja, varajohtaja ja 
kilpailukeskuksen johtaja. Juryn päätöksestä ei voi valittaa. 
 
 
 
  

 

 
 


