
                                      Ninjaratakisa 

Kilpailu: Ninjaratakisa 

Kilpailu tapahtuu Kalajoen Seikkailupuisto pakassa 5.9.2020. Sarjat ovat erikseen 

miehille ja naisille. Kilpailu suoritetaan yksilökisana, eli jokaiselle kilpailijalle otetaan 

henkilökohtainen aika. Kummassakin sarjassa parhaan ajan saanut voittaa. Jos kaksi 

tai useampi saavat saman ajan eikä voittajaa näin voida ratkaista, käyvät he vielä 

finaalin toisiaan vastaan ja muut sijat katsotaan aikojen perusteella. Rata vaatii 

kilpailijoilta hyvän fyysisenkunnon, paljon käsivoimia ja ketteryyttä. Rataa ei 

suositella, jos sinulla on jokin vamma tai liikuntaelinsairauksia esim., jos sinulle on 

tehty hiljattain käsi- tai jalkaleikkaus.  

Turvallisuusnäkökohdat: 

Kilpailijoille Pakan työntekijä antaa kypärät ja valjaat, sen jälkeen pitää koulutuksen, 

joka kestää noin 10–15 min ja kertoo, kuinka radalla kuuluu toimia. Kilpailijoiden 

turvallisuudesta radalla huolehtii pakan työntekijä, joka seuraa kilpailijoiden 

liikkumista radalla. Työntekijä on koulutettu myös pelastustehtäviin, joita voisi 

esimerkiksi olla: voimien loppuminen tai jos pelko iskee, eikä uskalla jatkaa.  

Kilpailun säännöt: 

Lähtöjärjestys kilpailijoille arvotaan molemmissa sarjoissa. Jos tehtävällä tippuu, 

tulee minuutin aikasakko, jos tippuu toisen kerran, tulee 2 minuuttia ja niin 

edelleen. Jos ottaa vaijerista kiinni kesken tehtävän aikasakkoa tulee puoli 

minuuttia. Jos koskee valjaiden remmeihin tai kahvaan tulee 15 sekunnin aikasakko. 

Ennen kilpailua kilpailijat saavat tutustua Ninjarataan 5 minuutin ajan maasta käsin. 

Jokaisella kilpailijalla on vain yksi suorituskerta, jos joudutaan menemään 

finaalikierrokselle niin voittaja ratkaistaan siten, että molemmilla kilpailijoilla on 6 

minuuttia aikaa radalla ja se kumpi pääsee radalla pidemmälle voittaa.  

Toteutus: 

Jokainen kilpailija suorittaa Ninjaradan vuorollaan ja jokaiselle otetaan 

henkilökohtainen aika ja parhaimman ajan saanut voittaa. 

Henkilöstöresurssit: 

Opiskelijoiden työtehtävät: Arpovat kilpailijoiden lähtöjärjestyksen, huolehtivat 

kilpailijat oikeaan järjestykseen, kaksi ajanottajaa, tällä varmistetaan esim. 

mahdolliset tekniset ajanotto ongelmat, kirjuri joka kirjaa ajat ylös ja laittaa ajat 

paremmuusjärjestykseen. 



Pakan työtehtävät: Tarkistaa Ninjarata, että kaikki on kunnossa kilpailua varten, 

antaa turvavälineet (kypärä ja valjaat), kouluttaa kilpailijat radalle ja vahtii heidän 

kilpailusuoritustaan. 

Kilpailijoiden omat varusteet: 

Kilpailijalla kannattaa olla kevyt vaatetus, koska radalla voi tulla kuuma. Kenkien 

kannattaa olla esim. paksupohjaiset kengät 

Turvallisuus/Riskikartoitus: Seikkailupuistoa velvoittaa turvallisuusohjeet, joita 

jokaisen tulee noudattaa. Ennen seikkailuradalle lähtöä asiakkaan tulee lukea 

turvallisuusohjeet läpi ja osallistua koulutukseen. Jos painat yli 120kg/et mahdu 

turvavaljaisiin et valitettavasti voi kisaan osallistua, etkä jos olet päihteiden 

vaikutuksen alaisena. Mahdollisia riskejä voi olla, että kilpailija ei seuraa ohjeistusta 

ja aiheuttaa kisassa vaaratilanteen ja siihen reagoidaan yhdellä varoituksella ja jos 

kilpailija tietoisesti aiheuttaa lisää vaaratilanteita hänen suorituksensa hylätään, 

myös mahdollisia riskejä on, että joku kilpailija satuttaa itsensä radalla tai saa 

sairaskohtauksen ja tähän ratkaisu on, että pakan työntekijä käy auttamassa 

kilpailijan alas radalta. Jos kilpailija saa sairaskohtauksen siitä riippuen pitää paikalle 

kutsua ambulanssi.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Ninjaratakisa 
              Kalajoen Hiekkasärkillä 5.9.2020 

 

       Kilpailusarjat ovat erikseen miehille ja naisille. 

 

 
 

   

  Tervetuloa kilpailemaan ja haastamaan itseäsi. 

 

 


