
Pientulite SM: Ohjeet ja säännöt
Ilmoittautuminen

Tee ennakkoilmoitus kiinnostuksesta niin nopeasti kun mahdollista. Kilpailevien joukkueiden 
ma�a� ra�  tulee olemaan rajoitettu siihen mita�  hiekkakuoppaan mahtuu samanaikaisesti 
asentamaan (ehka�  8 kpl) . Soita tai la�heta�  sa�hko� posti kilpailujohtajalle kiinnostuksesta.

Kisaan lopullinen ilmoittautuminen alkaa 2. 5. 2021 la�htien ja loppuu 2.8.2021. Tee 
ilmoittautuminen PITE ry:n verkkopaikan (www.ilotulitustaide.fi) ohjeiden mukaisesti.  
Kilpailujohdon yhteystiedot ovat  Pite ry/ uffe.cederqvist@gmail.com (050 62143) . Ilmoita 
paitsi joukkueen nimi, myo� s vastaavan nimi, kummiyrityksen nimi, sponsoreiden nimet 
sekä yhteyshenkilön nimi, e-posti ja puhelin. Kerro myo� s ilmoittautumisen yhteydessa�   
miten kisamusiikin soitto ammunnan aikana hoituu ja mita�  laukaisukeinoa ja ja� rjestelma�a�  
ammunnassa ka�yteta� a�n. 

Tiedottamisen kannalta va�hinta� a�n yksi henkilo�  joka joukkueessa tulee olla PITE ry:n ja� sen. 
Ja� senmaksu on 20€/a. Liittyminen on sangen helppoa ja kaikki mahtuvat. 

Kisajärjestelyt

Kisat pideta� a�n (sa� a�  ja koronavarauksella) Hyvinka�a�n Vauhtipuistossa ”isolla radalla” 
11.9.2021 ja ensimma� inen esitys alkaa klo 20.30. Aurinko laskee 19:51 ja ha�ma� ra� aika on 0:44 
min. Esitysvuorot arvotaan. Yleiso� lla�  on pa�a� sy klo 19.00 la�htien. Va� liaika esitysten va� lilla�  
pideta� a�n minimissa�a�n eli noin 5:ssa�  minuutissa. Asentaminen alkaa saman pa� iva�n aamulla klo 
09.00.  Sound-check suoritetaan klo 14.00- 18.00. Joka joukkueella on 80m*4m kentta� alue 
ka�yto� ssa�a�n tulitteita ja ohjauslaitteita varten.  Kaapelit saa luonnollisesti veta� a�  
ohjauspisteeseen, mutta ei toisen kilpailijan alueen yli. Ota huomioon etta�  edessa� , takana tai 
sivulla voi olla toinen joukkue, joten ammunnan on tapahduttava rintamasuunnan 
suuntaisesti. Kanssakilpailijoiden tulitteita ”ei saa polttaa” diskvalifioinnin uhalla ja omaan 
suojaukseen on kiinnitetta�va�  huomiota.     

Kisat mahdollistaa Hyvinka�a�n UrheiluAutoilijat, jonka alueella olemme. He ja� rjesta�va� t myo� s 
makkaran ja juomien myyntia�  omaa rahaa vastaan kilpailijoille ja yleiso� lle. Kisa on katsojille 
ilmainen vuonna 2021, suunnitelma on etta�  kisa uusitaan vuosittain ja 2022 kisa on yleiso� lle 
maksullinen.  

Pyrimme ja� rjesta�ma�a�n live-streamauksen kisalle.  Kisaa voi siis seurata verkosta. 
Sponsoreiden logot tulevat esiintyma�a�n live syo� tteessa� . Hyvinka�a�n kaupunki tukee ja� rjestelya� , 
ja tapahtuma tulee olemaan osa Hyvinka�a�n tapahtumakalenteria.   

Ja� rjesta� ja� t kehitta�va� t viela�  mahdollisia lisa�ohjelmamahdollisuuksia. 

Kisan ja� lkeen julistetaan voittaja. Kisan ja� lkeen myo� s kaikkien joukkueiden ja� senet osallistuvat
paikan siivoamiseen; lisa�ksi tehda�a�n yhdessa�  ja� lkisiivonta seuraavana aamuna. (jossa siis 
ka� sin poimitaan patajoen vihelia� a� t pienet kiekot). Kisaa seuraa illallinen sopivassa 
ruokailupaikassa jossa saamme myo� s kuulla tuomariston suulliset arviot. 
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Koska kisaa ei voi toteuttaa kovan tuulen tai rankkasateen vallitessa niin on asetettu 
varapa� iva� t. Ilmoitus siita�  siirtyyko�  kisa varapa� iva� lle annetaan  ennen kisoja

Tulitteiden suuntaus

Todenna�ko� inen kisaja� rjestely tulee olemaan sellainen etta�  kisa-alueella on kaksi rivisto� a�  
karsinoita pera�kka� in, katsojien kannalta ”vasemmalla puolella” ja ”oikealla puolella” 
vierekka� in siten etta�  vuorotellen ammutaan vasemmalla  ja oikealla puolella. Ta�ma�  tarkoittaa 
etta�  joka joukkueen (paitsi ampumaja� rjestyksessa�  viimeisen) joko vasemmalla tai oikealla 
puolella tulee olemaan toisen joukkueen tulitteet. Siksi tulitteita ei saa suunnata niin alas 
etta�  palavat tai kuumat efektit voivat vahingoittaa toisen kilpailijan kentta� a� , kts ylla� . 

Raha-asiat

Omakustannusperiaate pa� tee. PITE ry hoitaa kisaja� rjestelyt, hakee siihen sponsorointia, mutta
haluaa 200-400€ kisamaksun joukkueilta, mm. audiopuolen kustannuksiin, vakuutuksiin, 
tuomarointiin ja vartiointikustannuksiin. Joukkueet hakevat itselleen oman sponsoroinnit.  
Lopulliseen ilmoittautumisaikaan mennessa�  kerrotut sponsorit esiintyva� t tiedottamisessa.  
PITE julkaisee hankkeesta budjetin kun kokonaisuuden laajuus selvia� a� . 

Kilpailusäännöt

 Esityksen toteuttamisessa seurataan Suomen lakia. 
 Joukkueilla tulee voimassa oleva vastuuvakuutus oman toiminnan kattamiseksi.  
 Na�yto� s pita�a�  toteuttaa ilotulitetyypeilla�  jotka sisa� ltyva� t kohtaan ”Tulitteet ja niiden 

virtuaalihinta”.
 Na�yto� ksen maksimikesto on 5 minuuttia siita�  kun musiikki alkaa.
 Musiikkivalinta on vapaa lukuun ottamatta etta�  sa�vellykseen pita� a�  sisa� ltya�  yksi  

minimissa� a�n 1min 20sek pituinen osio kappaleesta Brand X Music Expelled 
https://youtu.be/Fo9TsQUmZr4

 Voittamiseen vaaditaan etta�  na�yto� s on ajastettu musiikkiin.
 Na�yto� ksessa�  ka�ytettyjen tulitteet virtuaalihinta  ei saa ylitta� a�  30000 ”Bongoa” . 
 Na�yto� ksen tulitteet ampumalaitteineen tulee mahtua 80*4m kokoiseen karsinaan, 

jonka pitka�  sivu on kohti yleiso� a� . Ammuntapiste tulee olemaan 
 Turvaeta� isyys yleiso� o� n tulee olemaan minimissa�a�n 50m. Tulitteita jotka vaativat 

pidemma�n suojaeta� isyyden ei saa ka�ytta� a� .  (PITE Suojaeta� isyyssuositus v 1.5 2020) 
 Ilmassa toimivat salutit ovat kiellettyja� , niin kuin ta�htipommit. 

Tuomarointi

PITE kera� a�  tuomariraadin joka koostuu yhdesta�  taiteilijasta, yhdesta ilotulitusammattilaisesta 
ja yhdesta�  maallikkoja� senesta� . Mika� li a� a�net meneva� t tasan, sija jaetaan. 

Miten kisan voi voittaa

Joka tuomari antaa pisteita�  0-10 per osuus. Osuuksia ovat:     
 Esityksen kauneus ja taiteellisuus, 
 Taiteellisen kaaren kantavuus la�pi esityksen. 
 Esityksen tahdistus musiikkiin
 Tekninen suoritus 
 Na�ytta�vyys

Eli kisan voi voittaa tuottamalla teos joka on taiteellinen ja harkittu. Koolla ja ma�a� ra� lla�  ei ta� ssa�
kisassa ole merkitysta� .  

https://youtu.be/Fo9TsQUmZr4


Tulitteet ja niiden virtuaalihinta

Tuote Hinta

10-30mm  oneshot, 25  bongoa

31 -50mm oneshot . 50  bongoa

10-19mm sarjatuote:  Pata, Viuhka, Roomalainen, /laukaus 7  bongoa

20-29mm sarjatuote:  Pata, Viuhka, Roomalainen, /laukaus 15  bongoa

30-39mm sarjatuote:  Pata, Viuhka, Roomalainen, /laukaus 25  bongoa

40-50mm sarjatuote:  Pata, Viuhka, Roomalainen, /laukaus 50  bongoa

Maassa toimivat (Flame, Suihku, välkky, bengaali) toiminta-aika 1s 5  bongoa

Maassa toimivat (Suihku, välkky, bengaali) toiminta-aika 30s tai alle 20  bongoa

Maassa toimivat (Suihku, välkky, bengaali) toiminta-aika 60s tai alle. 40  bongoa

Virtuaalirahan yksikko�  on ”bongo”.  Kisaesityksen tulitteiden yhteenlaskettu arvo ei siis saa 
ylitta� a�  30.000 bongoa.  Raja on asetettu alustavasti; koska on kisan ensimma� inen vuosi, niin 
maksimirajaa voidaan pyynno� sta�  muuttaa mutta ei ena�a�  15.6 ja� lkeen. Kilpailujoukkueen on 
pystytta�va�  pa� teva� sti osoittamaan ennen kisaa etta�  esitys ei ylita�  sallittua rajaa. Rajan tarkoitus 
on siirta� a�  suunnittelun fokus na�yto� ksen taiteellisen vaikutukseen.  

Selvennykseksi viela�  etta�  ta�htipommit jotka ladataan omiin putkiin, girandolat ja 
vastaavatyyppiset tuotteet ovat kielletyt.

Audiopuoli,  

Ja� rjesta� ja� t hoitavat a� a�nentoiston jota kaikki ka�ytta�va� t. Paikalla tule olemaan pa� teva�  
audioammattilainen, kovaa�a�nislinja ja mikseripo�yta�  jossa ainakin  XLR ja 7mm plugi seka�  
miljoonalaatikko.  AG a�nipo�yta�  ei ole ilotulitteiden la�hella�  ja toisto  linjalla on mono.  

Suositus on etta�  kaikki kilpailijat sisa� llytta�va� t a� a�niraitaansa 15-20sek alkusekvenssin jossa ei 
ole ammuta, ja jossa  on esim sekvenssi (4 sek tyhja� a�  + alkua�a�ni + siirtyma� ) a�a�nentoiston  var-
mistamiseksi. ”La�hto� laskentaa” voi ka�ytta�a� , mutta lisa�kreatiivisuus ei haittaa.   Alkusekvenssin
tarkoitus on, etta�  ammunnan voi pysa�ytta� a�  ennen ensimma� ista�  la�hto� a� , jos a�a�ni ei toimisikaan.  

Oikeudet

PITE ry:lla�  on kaikki oikeudet kisakonseptiin seka�  nimeen PientuliteSM sen kaikissa 
muodoissa tai kielilla� .  Joukkueilla (tai niiden nimea�milla�  henkilo� illa� ) on oikeudet 
kilpailuteoksiinsa. Valokuvaaminen tai filmaaminen omaan ka�ytto� o� n on vapaata, mutta 
kuvaaminen kaupallista ka�ytto� a�  varten saa tapahtua vain erillista�  ennakkolupaa vasten. PITE 
ry:lla�  on oikeus tallentaa kisan tapahtumat ja teokset seka�  veloituksetta hyo� dynta� a�  tallenteita 
omassa tiedottamisessa. Joukkueilla on oikeus vapaasti hyo� dynta� a�   omien teostensa 
tallenteita. Mahdollisista omista TEOSTO tai KOPIOSTO ka�ytto� oikeuksista vastaavat joukkueet.

Julkisuus

Kilpailun tarkoitus on yleisesti edista�a�  Ilotulitustaidetta. PITE ry pyrkii rakentamaan 
tapahtumalle ja aiheelle na�kyvyytta�  Some-maailmassa. Markkinoinnissa mainitaan kaikki 
sponsorit ja kummit. Julkisuustyo� ta�  varten pyydeta� a�n toimittamaan seka�  omat, kummien ja 
sponsoreiden logot.


