Vartionne on ilmoittautunut Suomen
Partiolaisten – Finland Scouter ry:n
partiotaitojen päiväsarjojen
suomenmestaruuskisoihin 23.5.2015.
TERVETULOA!

Saapuminen
Suositelemme saapumaan kilpailukeskukselle joko yhteiskuljetuksella tai julkisilla
kulkuneuvoilla. Koivuhovin juna-asema sijaitsee 1,2 km päässä kilpailukeskukselta ja
Kauniaisten juna-asema 1,7 km päässä.

Kilpailukeskus
Kilpailukeskus toimii lähtönä ja maalina kaikille sarjoille. Keskus sijaitsee vilkkaassa
taajamassa, joten keskuksen ympäristössä on noudatettava liikennesääntöjä ja varovaisuutta.
Liikkuminen lähistöllä olevan moottoritien varrella on kielletty. Kilpailukeskuksella on kanttiini,
josta voi ostaa pientä purtavaa. Kanttiinissa käy maksuvälineenä käteinen.
Kasavuoren koulu
Kasavuorentie 1
02700 KAUNIAINEN

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumispisteellä kisakeskuksessa. Perjantaina voi ilmoittautua
klo 19.00-22.00. Lauantaiaamuna ilmoittautuminen alkaa 8.00 ja päättyy 9.30. Vartiot
ilmoittautuvat liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuessa tarkistetaan jokaiselta
vartion jäseneltä jäsenkortit ja ikä.
Jäsenkortin voi tulostaa Kuksa jäsenrekisteristä, tämä edellyttää rekisteröitymistä. Myös
sähköinen jäsenkortti, esim. älypuhelimen näytöltä käy. Vaihtoehtoisesti käy myös tosite
maksutapahtumasta. Iän todistamiseen käy henkilöllisyystodistus tai lippukunnan johtajan
allekirjoittama ilmoittautumislomake.
Vartioiden tulee täyttää sääntöjen määräykset. Määräysten vastaisten vartioiden
osallistumisesta päättää tapauskohtaisesti tuomarineuvosto - pääsääntöisesti ne vartiot, joiden
kokoonpano on sääntöjen vastainen, kilpailevat kilpailun ulkopuolella. Kilpailun ulkopuolella
osallistuvien vartioiden tehtävät arvostellaan normaalisti, mutta tulosluettelossa vartiot listataan
loppuun.

Majoittuminen
Kisakeskuksella on lattiamajoitus. Jos vartio yöpyy, niin suosittelemme varusteiksi makuupussia
ja alustaa. Toivomme huomaavaisuutta kanssakilpailijoita kohtaan, jotta kaikki saavat hyvät
yöunet.

Ruokailut ja juomahuolto
Kilpailun jälkeen vartioille tarjotaan kisamaksuun sisältyvä lämmin ruoka. Muut ruokailut on
varattu etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä ja niihin oikeuttavat ruokaliput jaetaan
ilmoittautuessa kisakeskukselle.
Mitään aterioita ei tarjota kilpailun aikana maastossa. Ottakaa omat eväät mukaan kisaan.
Kilpailukeskuksella on mahdollisuus täyttää vesipullot ja reitin varrella olevat vesitäyttöpisteet on
merkattu kisakarttaan.

Varusteet ja peseytyminen
Majoitusvarusteet ja muut voi jättää kilpailukeskukseen kisan ajaksi siististi pakattuna.
Arvotavaroille on oma säilytys ja ne voi tuoda ennen kilpailun alkua infopisteelle vartion
kisanumerolla varustettuna.
Kilpailun jälkeen kisakeskukselta löytyy omat pesutilat naisille ja miehille.
Saunomismahdollisuutta ei ole.
Sunnuntaina järjestämme mahdollisuuden säilyttää tavaroita tarvittaessa partioasemalla
osoitteessa Töölönkatu 55. Ilmoittakaa kisakeskuksella infopisteessä viimeistään lauantaina
kilpailun jälkeen onko vartiolla tarvetta tavarasäilytykselle sunnuntaina.

Yleisaikataulu
Perjantai 22.5.2015
19.00 Kilpailukeskus aukeaa
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 palkintojen jako
18.00-22.00 After kisa -disco
20.00-22.00 Iltapala ennakkoon varanneille
23.00 hiljaisuus
Sunnuntai 24.5.2015
8.00-10.00 Aamupala ennakkoon varanneille
12.00 Kisakeskus suljetaan
(mahdollisuus viedä tavarat säilytykseen Partioasemalle, Töölönkatu 55, Hki)

Sarjajako
Tyttövartiot kilpailevat oranssissa, poika – ja sekavartiot vihreässä sarjassa. Osanottajien iät
lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. Ikä on siis kilpailuvuosi miinus osanottajan
syntymävuosi.
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).
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.

Varusteluettelo
Henkilökohtaiset:
Partiohuivi
Päiväreppu
ensiside tai vastaava
puukko
tulitikut
kompassi
muistiinpanovälineet
rannekello
ruokailuvälineet
omaa evästä
Yöpymisvarusteet (ei maastoon)
Peseytymisvarusteet (ei maastoon)
Jäsenkortti tulostettuna/kuitti maksusta (ei maastoon)
Vartiokohtaiset:
lyijykynä
vedenkestävä tussi
ensiapupakkaus -ei tehtäviin käytettäväksi (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria,
sidetaitoksia)
ensiapupakkaus tai harjoitusensiapuvälineet tehtäviä varten
saha
retkikeitin, esim trangia (sis. vähintään kattila ja paistinpannu) ja polttoaine
vispilä
paistinlasta
15-50 ml vetoinen mitta
laakea lautanen
hiomapaperia
pora
puuporanterä 6-8mm
puuviila, karkea
linjapihdit
mitta
3 kpl vartion nimellä ja numerolla varustettua selkeää säänkestävää nimilappua tehtäviin
kiinnitettäväksi, näissä on hyvä olla esim. narukiinnitys
Vartion kilpailunumero, ks. ohjeet
vähintään yksi karttasuoja, suositellaan otettavaksi 3 kpl, esim. isoja minigrippusseja

Kilpailunumero
Vartio valmistaa itse kilpailunumeronsa. Sen tulee olla näkyvissä koko kisan ajan ja tulee olla
luettavissa myös ilman reppua. Kilpailunumerot selviävät liitteenä olevasta osallistujalistasta.

Kielletyt varusteet
Omat kartat, matkapuhelimet, radiopuhelimet, sähköiset tiedontallennusvälineet,
paikannusvälineet ja kommunikointivälineet. Lisäksi kirjallisuuden ja lunttien käyttäminen on
kiellettyä kilpailun alettua.
Omat kamerat (digikamerat, GoPro jne.) kilpailumuistojen tallentamiseksi ovat sallittuja.
Kameroiden käyttäminen tehtäväsuoritusten aikana on kielletty.

Kilpailumaasto, kartat ja reitti
Kilpailu käydään osittain Kauniaisten kaupungissa ja osittain Espoon puolella ulkoilureiteillä.
Vaellusreitti pohjautuu tie ja polkuverkostoon ja näitä on suositeltavaa käyttää etenemiseen.
Kaupunkialueella liikuttaessa on tärkeää huomioida liikennesäännöt ja toiset kulkijat. Reitti
kulkee vilkkaasti liikennöityjen teiden tuntumassa, joten varovaisuutta on syytä noudattaa.
Pihojen läpi kulkeminen on ehdottomasti kiellettyä.
Kilpailukartta on maastokartta tuloste 1:15000 perustuen Maanmittauslaitoksen karttaaineistoon. Suunnistustehtävissä käytetään erikoiskarttoja.
Reitin pituus on kaikilla sarjoilla 8 kilometriä. Suunnistustehtävien matkat eivät sisälly reitin
pituuteen.

Rastit
Rastit on merkitty kilpailukarttoihin rastiympyröin ja järjestysnumeroin. Tehtävärastit on merkattu
maastoon SSL standardin mukaisella rastilipulla ja rastin numerolla. Myös suunnistustehtävien
rastit on merkattu rastilipuilla. Mallirasti on nähtävissä kilpailun lähdössä.
Tehtävärasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan
keskeyttämiseksi, ellei järjestäjä toisin ilmoita. Kilpailuvartio ilmoittautuu rastille rastitunnuksen
luona, ellei toisin ohjeisteta.

Tehtävät
Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä. Lisäksi rastihenkilöt voivat antaa täydentäviä
suullisia ohjeita. Vartion on itse huolehdittava, että se saa oman sarjansa tehtäväkäskyn
kaikkine liitteineen. Vartion on merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen tai muuhun
vastaavaan sekä työsuoritukseen vartion nimi ja numero vaikkei tätä erikseen mainittaisi.

Kilpailuaika
Kilpailuaika on Suomen tasavallan virallinen aika.

Keskeyttäminen
Keskeyttäneiden vartioiden tulee ilmoittautua lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen vartion
tulee siirtyä viipymättä kilpailukeskukseen ja ilmoittautua kilpailutoimistoon.

Tulokset
Tulokset julkaistaan kilpailupaikalla sekä kilpailun jälkeen kilpailun internet-sivuilla. Tulokset
lähetetään kilpailuvartioille myös sähköpostitse. Tulokset toimitetaan myös piireille

Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyyntö
esitetään kirjallisena tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajalle. Tarkistuspyynnöllä ei voida
vaatia tehtävän hylkäämistä.
Vastalause järjestelyjä, muita kilpailuvartioita tai tehtävien arvosteluja vastaan on jätettävä
tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään puolen tunnin kuluttua siitä, kun valvojan
hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu. Vastalause tarkistettua tulosluetteloa
ja arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon
kuluessa siitä kun tulosluettelo on toimitettu kilpailijoille. Vastalause esitetään kirjallisena ja sen
voi jättää vain kilpailuvartio. Vastalausemaksu on puolet osanottomaksusta.

Kilpailusta hylkääminen
Kilpailuvartio hylätään kilpailusta seuraavien rikkomusten seurauksena :
● vartiolla on hallussaan kilpailun aikan, matkapuhelimia, radiopuhelimia, sähköisiä
tiedontallennusvälineitä tai paikannus- ja/ tai kommunikointivälineitä tai omia karttoja
lunttien käyttö
● yhteistyö muiden vartioiden kanssa tai ulkopuolisen avun käyttäminen
● vartion jakautuminen
Lisäksi tuomarineuvosto voi hylätä kilpailuvartion kilpailusta, jos vartio tai sen jäsen on
käyttäytynyt kilpailun aikana tai kilpailualueella partiohengen vastaisesti, rikkonut sääntöjä tai
vartiolla on liikaa ennakkotietoa kilpailusta.
Vartion vajaalukuisuus loukkaantumisen seurauksena ei merkitse kilpailun keskeyttämistä.
Vartio saa jatkaa kilpailemista joko kilpailussa tai sen ulkopuolella. Päätöksen asiasta tekee
tuomarineuvosto.

Vakuutukset
Kaikki kilpailijat on vakuutettu Suomen Partiolaisten jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella.
Vartioiden on tutustuttava Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin ennen kilpailua.

Ensiapu
Kilpailun ensiapu päivystää koko kisan ajan. Kilpailukeskuksella on kiinteä ensiapupiste. Kaikilla
rasteilla on ensiaputarvikkeet pienten tapaturmien hoitoon. Ensiaputiimiin saa yhteyden
rastihenkilöstön tai muiden toimitsijoiden välityksellä.

Huoltajat ja kuljettajat
Huoltajapaketti on pitänyt varata etukäteen. Huoltajapaketti sisältää aamu - ja iltapalat, kaksi
lämminta ateriaa lauantaina ja lattiamajoituksen omilla yöpymisvarusteilla.
Huoltajien liikkuminen kisamaastossa on vapaata, mutta vartioiden huoltaminen kisan aikana on
kielletty.
Kuljettajien on mahdollista yöpyä kilpailukeskuksessa, mikäli heillä on omat yöpymisvarusteet
mukanaan. Kuljettajat voivat ruokailla kilpailukeskuksessa, mikäli heille on varattu
huoltajapaketti.

Kilpailun järjestäjät
Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry
http://rundi.partio.fi/
https://www.facebook.com/events/335096943335414/
Kilpailun johtajat
Pauli ”Pate” Saarikoski, Helsingin Kotkat
pate.heko@gmail.com, 0503274608
Anna Haavikko, Helsingin Hakatytöt
anna.haavikko@gmail.com, 0445459049
Järjestelysihteeri
Anne Jurvanen, Vartiovuoren Tytöt
anne.jurvanen@gmail.com, 0504615763
Tuomarineuvoston puheenjohtaja
Ilmoitetaan myöhemmin
Kilpailun valvoja
Mika Pärkkä, Kirkkonummen Metsänkävijät, Uusimaa
mika.parkka@gmail.com, 0400728318
Kilpailijoiden edustaja
Maaria Koskinen, Partio-unnukka, J-SP
maaria.koskinen@aalto.fi, 0408415142

Viime vuoden mestarit
Oranssi: Minkki, Pohjan Veikot, Pohjanmaan Partiolaiset ry
Vihreä: Ilwes, Tampereen Kotkat, Hämeen Partiopiiri ry
Piirien välinen mestaruus: Pohjanmaan Partiolaiset ry

TERVETULOA KISAAN!
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Hämeen Partiopiiri ry
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Fokka ja muut
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Luantoon.vi
Illaksi kotiin

4
2
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Yli
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5
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Vartion nimi: _________________________________
Numero: ________
Sarja:______________
Piiri: _________________________________
Lippukunta: _________________________________
Jäsenet
Nimi

Ikä (31.12.2015 täytetty)

_________________________________

_______

_________________________________

_______

_________________________________

_______

_________________________________

_______

_________________________________

_______

_________________________________

_______

Yhteenlasketut iät __________
Ilmoittaja
___________________________________________
Lippukunnan johtajan allekirjoitus, jolla vahvistetaan osallistujien iät
__________________________________________

