
Jenkki-19 
Lounais-Suomen partiopiirin Syysmestaruuskilpailut Sauvossa 6.- 7.9.2019

ALTTI-partiolaiset toivottavat kaikki kisailusta kiinnostuneet partiolaiset Lounais-Suomen 
Partiopiirin syysmestaruuskilpailuihin.

 
SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan L-SP:n 1.4.2019 voimaan tulleita partiotaito-
kilpailujen sääntöjä ja Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita.

OSANOTTO-OIKEUS
Lippukunta voi lähettää kilpailuun rajattoman määrän vartioita. 
Kilpailijoilla tulee olla vuoden 2019 jäsenmaksu maksettuna. Kilpai-
luihin voivat osallistua kilpailuvuonna vähintään 14 vuotta täyttävät 
Suomen partiolaisten jäsenmaksun maksaneet partiolaiset piirira-
joista riippumatta. Vartiot, joiden kaikki tai osa jäsenistä eivät ole 
Lounais-Suomen Partiopiirin jäseniä, eivät kilpaile piirimestaruu-
desta. 

SARJAJAKO
Naisvartiot kilpailevat sinisessä ja ruskeassa sarjassa. Harmaa, 
Punainen ja Keltainen ovat avoimia sarjoja. Osanottajien iät laske-
taan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. Kilpailuvartioon voi 
kuulua eri lippukuntien jäseniä, mutta vartio edustaa vain yhtä lippu-
kuntaa. 

SININEN JA PUNAINEN SARJA
Kilpailuvartiona on vartio, jossa on neljä 14-18 -vuotiasta jäsentä. 
Vartion jäsenten yhteisikä saa olla enintään 68 vuotta.

RUSKEA JA HARMAA SARJA
Kilpailuvartiona on vartio, jossa on kolme vähintään 18-vuotiasta 
jäsentä, yläikärajaa ei ole. Ruskean ja harmaan sarjan sisällä ratko-
taan sääntöjenmukainen vaeltajamestaruus niiden L-SP:n vartioiden 
kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18-22-vuotiaita.

KELTAINEN SARJA
Kilpailuvartiossa on 2-5 vähintään 15-vuotiasta jäsentä. Yläikärajaa 
ei ole. Keltainen sarja ei kilpaile Lounais-Suomen Partiopiirin mesta-
ruudesta. 

KILPAILUREITIT
Reitin pituus on keltaisessa noin 17 km, sinisessä ja punaisessa 
sarjassa noin 18km ja ruskeassa ja harmaassa noin 20km. Kilpailu 
kestää yli yön kaikissa sarjoissa.

ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuun ilmoittaudutaan 25.8.2019 mennessä sähköisesti Kuksan 
kautta kuksaan.fi/26418 käyttämällä vartionjohtajan henkilökoh-
taista PartioID-tunnusta. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava 
erityisruokavaliot, tarve yöpymiseen kisapaikalla kilpailua edeltä-
vänä yönä ja tarvittavien aamiaisten määrä yöpyjille (4€/hlö).

OSANOTTOMAKSU
Osanottomaksu on 65 € / vartio ja se laskutetaan lippukunnilta jälki-
käteen. Maksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin, lämpimän 
ruoan kilpailun jälkeen sekä majoittumisen sitä tarvitseville kilpailua 
edeltävänä yönä. Kilpailusta pois jääneen vartion osallistumismaksu 
laskutetaan.

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 28.8.2019 asti. 
Ilmoittautuminen Partiotoimistoon ohjelma- ja koulutuskoordinaat-
tori Riikka Hosiostolle    numeroon 0503129425. 
Jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksu
on 95 €/vartio.

VUODEN 2018 MESTARIT (KANGASTUS 2018)
Sininen: Ei mitää välii, Rauman partiotytöt ry
Punainen: Ruorimies 1, Turun Partio-sissit ry
Ruskea: YHL, Säkylän Partio ry
Harmaa: Vanhad Kotkad, Turun sinikotkat ry 

LISÄTIETOJA
Facebook: @Jenkki2019
www.jenkki2019.fi

KILPAILUNJOHTAJAT:
Aino Raitis, ainoraitis@gmail.com
Mirka Rönnberg, mirka.ronnberg@gmail.com

TEHTÄVÄLUETTELO

  RU/HA SI/PU KELT.
ARJEN TAIDOT JA TURVALLISUUS 
Google  x x -
What time is it? x x x
Alias  x x x
911  x x x
Yhteensä  20 18 14

RETKEILYTAIDOT 
Fast food  x x x
Mississippi  x - -
O-Day  x x x
O-Night  x x -
Bermuda Triangle x - -
Yhteensä  22 15 10

KÄDENTAIDOT
Apple pie  x x x
School bus  x x x
Totem pole  x x x
Statue of Liberty x x x
Yhteensä  22 18 18

YHTEISKUNTA JA ERILAISET IHMISET
50 Stars  x x x
BSA&GSA  x x x
Major leagues x x x
Great powers x - -
Law and order x x -
Yhteensä  22 18 12

LUOVA AJATTELU JA ONGELMANRATKAISU
Hey hey are you ready? x x x
Disney  x x x
Hollywood  x x x
Ars magna  x x x
Jenkki  x x x
Yhteensä  21 18 18

YMPÄRISTÖ 
Local life  x x x
Blow up an alligator x x x
Maize  x x x
Yhteensä  13 13 13

YHTEENSÄ  120 100 85


