Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry toivottaa Suomen Partiolaiset –
Finlands Scouter ry:n (SP:n) tarpoja- ja samoajaikäiset tervetulleiksi
kilpailemaan partiotaitojen suomenmestaruuksista Kauniaisiin 23.5.2015.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa 5.12.2014 ja päättyy 1.5.2015. Varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen on
mahdollista jälki-ilmoittautua 15.5.2015 asti. Vartiot ilmoittautuvat itsenäisesti Kuksajäsenrekisterin kautta. Suora linkki ilmoittautumiseen löytyy kilpailun internetsivulta
www.rundi.partio.fi. Ilmoittautumista varten tulee luoda PartioID, johon ohjeet löytyvät
www.kuksa.partio.fi. Järjestäjät toimittavat osallistujaluettelot piireihin ilmoittautumisajan
päätyttyä ja jälki-ilmoittautuneet jälki-ilmoittautumisen päätyttyä.
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten 1.8.2009 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen
sääntöjä sekä voimassa olevaa sääntömuutoskokeilua oranssin ja vihreän sarjan ikärajojen
suhteen. Piirikiintiöt eivät ole käytössä.
Kilpailijoilla tulee olla Suomen Partiolaisten vuoden 2015 jäsenmaksu maksettuna. Vartion
jäsenen katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon hänet on Suomen Partiolaisten
jäsenrekisterissä merkitty, ellei kyseinen piiri vahvista kilpailijalle muuta lippukuntaa.
Kilpailuvartion jäsen voi kilpailla vain yhden lippukunnan nimissä yhden kalenterivuoden aikana.
Kilpailukeskukseen ilmoittautuessa vartion kaikilta jäseniltä tarkistetaan jäsenkortit ja
henkilöllisyys. Jäsenkortti tulee tulostaa Kuksa-jäsenrekisteristä tai vaihtoehtona on esittää
tosite maksusta. Myös sähköinen jäsenkortti esimerkiksi älypuhelimen näytöltä käy.
Henkilöllisyyden todistamiseen käy esim. kelakortti (kuvatonkin käy)
Sarjajako
Tyttövartiot kilpailevat oranssissa, poika- ja sekavartiot vihreässä sarjassa. Osanottajien iät
lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. Ikä on siis kilpailuvuosi miinus osanottajan
syntymävuosi.
Lila sarja on tarkoitettu vartioille, jotka eivät sovi ikänsä tai kokoonpanonsa puolesta oranssiin
tai vihreään sarjaan. Vartiot ovat 3–6 hengen tyttö-, poika- tai sekavartioita. Vartiolaiset voivat
olla 12–17 vuotiaita. Lila sarja ei ole mestaruussarja.
Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on viisi 12–17-vuotiasta jäsentä.
Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 73 vuotta (sääntömuutoskokeilu
7 §, voimassa 1.4.2013 alkaen). Kilpailureitti on enintään 9 kilometriä.

Osallistumismaksut
Osallistumismaksu on 70€/vartio.
Varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen on mahdollista jälki-ilmoittautua kilpailuun 15.5.2015 asti.
Jälki-ilmoittautumisen osallistumismaksu on 100€. Laskut lähtevät suoraan lippukuntiin, piirit
ilmoittavat edustusvartionsa, jotka laskutetaan piireiltä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava mahdolliset erityisruokavaliot sekä vartion majoitusja ruokailutarve ennen tai jälkeen kilpailua. Vartioilla on mahdollisuus tilata erikseen ilta- ja
aamupalaa ilmoittautumisen yhteydessä. Ylimääräiset ateriat laskutetaan osallistumismaksujen
kanssa. Aterioiden hinnat ovat 5€/vartio/ateria.
Kilpailusta poisjäävän vartion maksuja ei palauteta, mutta piiri voi asettaa tilalle toisen vartion
samaan sarjaan. Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin,
peseytymismahdollisuuden ja yhden lämpimän aterian maaliintulon jälkeen sekä
koulumajoituksen (pe-su) sitä tarvitseville.
Huoltajat (ja kuljettajat)
Huoltajat voivat varata huoltajapaketin. Huoltajapaketti sisältää koulumajoituksen omin
varustein, ruokailut (pe-su) ja tutustumisen kilpailuun. Hintaa tällä on 20€ ja se laskutetaan
piireiltä. Huoltajat ilmoittautuvat suoraan järjestelysihteerille 1.5.2015 mennessä.
Kuljettajilla on mahdollisuus yöpyä kilpailukeskuksella. Mikäli kuljettaja ruokailee
kilpailukeskuksella, on hänelle varattava huoltajapaketti.
Saapuminen
Vartioita suositellaan saapumaan kilpailupaikalle yhteiskuljetuksilla tai julkisilla kulkuneuvoilla.
Kauniaisten juna-asema on noin 1,7 km päässä kisakeskuksesta. Ilmoittautumisen yhteydessä
kerätyt tiedot yhteiskuljetuksiin osallistumisesta toimitetaan kuljetusta tarjoavaan piiriin. Mikäli
vartion kulkeminen paikan päälle on haastavaa, vartion tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
järjestelysihteeriin.
Kilpailukeskus
Kasavuoren koulu
Kasavuorentie 1
02700 Kauniainen
Tulokset
Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen kilpailun internetsivulla ja toimitetaan sähköpostitse
kilpailuvartioille.

Yleisaikataulu
Perjantai 22.5.2015
19.00 Kilpailukeskus auki
19.00–22.00 Ilmoittautuminen
20.00–22.00 Iltapala ennakkoon varanneille
23.00 hiljaisuus (tämän jälkeen mahdollisesti saapuvat ilmoittautuvat aamulla)
Lauantai 23.5.2015
7.00–9.00 Aamupala ennakkoon varanneille
8.00–9.30 Ilmoittautuminen
10.00 Avajaiset ja kilpailun lähtö
11.15 Infotilaisuus vieraille ja huoltajille
(12.00 Lounas kisakeskuksessa huoltajille)
18.00 Vartiot maalissa
noin 19.00 Tulokset ja palkintojenjako
18.00–22.00 After kisa -disco
23.00 hiljaisuus
Sunnuntai 24.5.2015
8.00–10.00 Aamupala ennakkoon varanneille
12.00 Kisakeskus suljetaan
Sunnuntain ohjelma
Vartioita kannustetaan hyödyntämään kilpailun ajankohta ja ympäristö erinomaisena
mahdollisuutena suorittaa yhteiskunta-tarppo pääkaupunkiseudulla tai vierailla sunnuntaina
jossain valitsemassaan kohteessa. Kilpailun internetsivulta löytyy ehdotuksia ja linkkejä.
Järjestajät tukevat tarvittaessa sunnuntain ohjelman laadinnassa.
Vuoden 2014 mestarit
Oranssi: Minkki, Pohjan Veikot, Pohjanmaan Partiolaiset ry
Vihreä: Ilwes, Tampereen Kotkat, Hämeen Partiopiiri ry
Piirien välisen mestaruuden voitti Pohjanmaan Partiolaiset
Yhteystiedot
http://rundi.partio.fi
Kilpailukutsun voi ladata ja tulostaa nettisivuilta.
Kilpailun johtajat
Pauli “Pate” Saarikoski
Helsingin Kotkat
pate.heko@gmail.com
0503274608

Anna Haavikko
Helsingin Hakatytöt
anna.haavikko@gmail.com

Järjestelysihteeri
Anne Jurvanen
Vartiovuoren Tytöt
anne.jurvanen@gmail.com
0504615763
Kilpailun valvoja
Mika Pärkkä
Kirkkonummen Metsänkävijät, Uusimaa

