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ENNAKKO- JA KILPAILUOHJE   

KANGASTUS 2018  

Kankaanpäässä 8.-9.9.2018 

 

Tervetuloa Kangastukseen! 
 

Vartionne on ilmoittautunut Lounais-Suomen partiopiirin 

syysmestaruuskilpailuihin, jotka kisataan Kankaanpäässä 8.-9.9.2018. Kilpailuun on 

ilmoittautunut 6 sinisen, 10 punaisen, 6 ruskean, 7 harmaan ja 2 valkoisen sarjan vartiota.  
 

Tässä ohjeessa on vartiolle ja huoltajille tarvittavaa tietoa kilpailuista ja niihin  

valmistautumisesta. Lukekaa ennakko-ohje huolellisesti läpi. Lisäksi vartioiden tulee tutustua 

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin: 

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/sp_turvallisuusohje-2017-web.pdf  
 

Toivotamme vartionne lämpimästi tervetulleeksi kisaamaan kauniisiin Kankaanpään 

maastoihin! 
 

Kisaterveisin kilpailunjohtajat 80-vuotiaasta Kankaanpään Korpiveikoista 

Arttu Renvall    Henna Salminen 

040 5022576    044 5701541 

arttu.renvall@korpiveikot.fi  henna.salminen@korpiveikot.fi 
 

Kilpailukeskuksen tavoittaa kisan aikana numerosta 040 255 4320. 

 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuvartioiden ilmoittautuminen tapahtuu lauantaina 8.9.2018 klo 7.15 – 8.15 

kilpailukeskuksessa osoitteessa Niinisalon koulu, Kievarinkatu 3, 38840 Kankaanpää.  

 

Vartionjohtaja ilmoittaa vartion kilpailuun ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisen  

yhteydessä on esitettävä kaikkien vartion jäsenten vuoden 2018 SP:n jäsenkortit tai todistus  

maksetusta jäsenmaksusta tai uusien jäsenten osalta tieto rekisteröinnistä SP:n 

jäsenrekisteri Kuksaan sekä henkilöllisyys kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (esim. 

passi, ajokortti, kuvallinen henkilökortti, alle 18-vuotiaille riittää Kela-kortti). Oman jäsenkortin 

voi tulostaa Kuksa-jäsenrekisteristä. Myös sähköinen jäsenkortti, esim. älypuhelimen 

näytöltä esitettynä käy. Vaihtoehtoisesti jäsenmaksun voi todistaa esittämällä tositteen 

maksutapahtumasta.  

 

Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan kilpailumerkit, kilpailun jälkeiset ruokaliput sekä muut 

ennakkoon varatut ruokaliput. 

 

Vartion omien Emit -korttien numerotunnisteet kerätään ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Vartioiden tulee täyttää partiotaitokilpailujen sääntöjen määräykset. Mikäli vartio on  

sääntöjen vastainen, mainitse asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Määräysten vastaisten  

vartioiden osallistumisesta ja sarjasta päättää tapauskohtaisesti tuomarineuvosto ennen 

kilpailun alkua.   

 

http://www.korpiveikot.fi/
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/sp_turvallisuusohje-2017-web.pdf
mailto:arttu.renvall@korpiveikot.fi
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Kilpailukeskus (kokoontumispaikka) 

Niinisalon koulu 

Kievarinkatu 3 

38840 Kankaanpää 

 

Kilpailutoimisto aukeaa perjantaina 7.9. klo 19 ja sulkeutuu sunnuntaina 

9.9.2018 klo 17. 

 

Yhteiskuljetukseen ilmoittautuneille vartioille tiedotetaan bussin lähtöajat erikseen. 

 

Järjestämme tarvittaessa kuljetuksen Kankaanpään keskustasta linja-autoasemalta 

kilpailukeskukselle (n. 9km matka). Jos tarvitset kuljetusta, ota yhteys järjestelysihteereihin 

2.9.2018 mennessä. 

 

Kilpailuohje 

Ennakko-ohje sisältää koko kilpailuohjeen. 

 

Kilpailun aikataulu 

Perjantai 7.9.2018 

19.00   Kilpailukeskus aukeaa 

23.00   Hiljaisuus 

 

Lauantai 8.9.2018 

7.15 - 8.15  Ilmoittautuminen 

7.00 - 8.00 Aamupala majoittujille 

9.00  Avajaiset 

Avajaisiin saapuessaan tulee kilpailuvartioiden olla kilpailuvalmiina 

kilpailuvarusteissaan ja jokainen vartion jäsen osallistuu avajaisiin. Avajaisten 

jälkeen kilpailuvartiot siirtyvät suoraan lähtötehtäväalueelle. Varsinainen 

kilpailu alkaa lähtötehtävällä välittömästi avajaisten jälkeen. 

 

Sunnuntai 9.9.2018 

n. klo 11 Ensimmäiset vartiot maalissa 

n. klo 14 Viimeiset vartiot maalissa 

klo 15 (arvio) Palkintojen jako   

klo 17  Kilpailukeskus sulkeutuu 

 

Majoitus, peseytyminen ja varustesäilytys 

Ennakkoon varanneille kilpailijoille, huoltajille ja kuskeille on varattu mahdollisuus majoittua 

kisakeskuksessa lattiamajoituksessa. Majoittujat tuovat mukanaan tarvitsemansa 

yöpymisvarusteet. Majoitus muille kuin kilpailijoille varataan järjestelysihteereiltä 2.9.2018 

mennessä. Majoituspaikkaan pääsee perjantaina klo 19 alkaen.  

 

Kilpailijoilla on käytössään peseytymismahdollisuus perjantai-illasta lauantai-aamuun sekä 

sunnuntaina kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa. 

 

Peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet voi jättää järjestäjien osoittamaan tilaan kisan ajaksi. 

Varatkaa mukaan nimilapulla (vartion nimi ja numero) varustettu iso kassi tai muovipussi 

http://www.korpiveikot.fi/
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vaihtovarusteiden säilyttämistä varten. Arvotavarat voi tuoda infopisteeseen 

säilytykseen. Pakatkaa kaikki arvoesinesäilytykseen jäävät tavarat vartionne 

nimellä ja numerolla varustettuun suljettuun muovipussiin. Matkapuhelimet 

tulee olla suljettuina tai äänettöminä.  

 

Kilpailuun mukaan lähtevän puhelimen tulee olla äänettömällä ja se 

sinetöidään ilmoittautumispisteessä ilmoittautumisaikana klo 7.15 - 8.15. 

 

Kilpailukeskus on valvottu koko kilpailun ajan.  

 

Ruokailu ja kioski 

Kilpailun aikana vartioille ei tarjota ruokaa. Kilpailun järjestäjä suosittelee vartioita 

varaamaan riittävästi eväitä mukaan. 

 

Ruokailut järjestetään kilpailukeskuksessa. Kilpailijat saavat osallistumismaksuun sisältyvän 

lämpimän aterian maaliin tulon jälkeen. Omat ruokailuvälineet mukaan! Ruokaliput jaetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä. Majoittujien aamupala ja sunnuntain lounas muille kuin 

kilpailijoille varataan järjestelysihteereiltä 2.9.2018 mennessä. Aamupalan hinta 4 €/ hlö ja 

sunnuntain lounas 6 €/ hlö, maksu käteisellä paikan päällä.  

 

Lauantaiaamuna sekä sunnuntaina iltapäivällä on avoinna kioski, mistä on mahdollisuus 

ostaa mm. kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa. Kioskin aukioloajat ovat näkyvillä  

kisakeskuksessa. Kioskissa käy maksuna ainoastaan käteinen raha. Huomaa, että emme 

vastaanota isompia kuin 20 euron seteleitä. 

 

Osanottomaksu 

Osanottomaksu on 65 € / vartio ja se laskutetaan lippukunnilta jälkikäteen. Maksu sisältää 

kilpailussa jaettavan materiaalin, lämpimän ruoan kilpailun jälkeen sekä majoittumisen sitä 

tarvitseville kilpailua edeltävänä yönä.  

 

Osallistumisen peruuttaminen 

Jos vartio ei pääse osallistumaan kilpailuihin, peruuttamisesta tulee ilmoittaa välittömästi 

järjestelysihteereille. Vartion osallistumismaksua ei palauteta, mutta lippukunnalla on oikeus 

asettaa peruuttaneen vartion tilalle toinen vartio. 

 

Varusteet: 

Pakolliset henkilökohtaiset varusteet: 

● Partion jäsenkortti, esim. tuloste Kuksasta tai sähköinen versio älypuhelimen  

näytöltä (ei maastoon) 

● Kuvallinen henkilöllisyystodistus (esim. passi, ajokortti, kuvallinen henkilökortti, alle  

18-vuotiaille riittää Kela-kortti) (ei maastoon) 

● Peseytymisvarusteet (ei maastoon) 

● Vaihtovarusteet (ei maastoon) 

● Säänkestävä ulkoiluvarustus 

● Puukko 

● Ensiside tai vastaava 

● Tulitikut 

● Kynä 

http://www.korpiveikot.fi/
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● Partiohuivi 

● Kompassi 

● Heijastin 

● Eväät kilpailun ajaksi 

● Juomapullo/ juomapussi/ termospullo 

● Valaisin 

● Yöpymisvarusteet 

 

Suositeltavat henkilökohtaiset varusteet: 

● Ruokailuvälineet 

● Henkilökohtaiset lääkkeet 

● Uimavarusteet (yörastilla valvottu uintimahdollisuus klo 20.30 asti) 

 

Pakolliset vartiokohtaiset varusteet (osallistujaluettelo ja kilpailunumerot ovat liitteessä 1): 

● Vartion nimellä ja numerolla varustettu kassi tai jätesäkki vartion tavaroiden 

säilytykseen kisakeskuksessa (ei maastoon) 

● Vartion nimellä ja numerolla varustettu pussi arvotavaroille (ei maastoon) 

● Säänkestävät numerolaput (SiPu 4 kpl, RuHa 4 kpl) vartion töiden  

nimeämiseen. 5 x 10 cm valkoisissa numerolapuissa pitää lukea mustalla tekstattuna 

vartion numero ja nimi. Numerolapuissa on oltava narukiinnitys.   

● Ensiapupakkaus (yksi leveä sideharsorulla, idealside tai vastaava, laastaria ja 

sidetaitoksia) 

● Retkikeitin ja polttoainetta tehtävien valmistamiseen vähintään 4 tunniksi  

● 2 kpl keittoastiaa, joista toinen on vähintään 1 l ja toinen 1,5 l 

● Lautanen 

● Lusikka 

● Muki 

● Juomapullo 

● Vispilä (vain RU-HA) 

● Kauha 

● Majoite 

● Kello 

● Pienihampainen timpurin saha  

● Vartio voi halutessaan ottaa lisäksi lehtisahan 

● Kirves 

● Vedenkestävä permanent-tussi 

● Lyijykynä 

● Rullamitta 

● Järjestäjät suosittelevat akkukäyttöistä porakonetta, 6 mm ja 8 mm puuporanterät 

● Sakset 

● Puuliimaa 100 ml 

● Suorakulma 

● Torx ruuvinväännin, koko s2 t15 

● Hiomapaperi, karkeus 100-150 

● Avaruuslakana 

● Idealside 

● 7 hakaneulaa 

● 2 huovutusneulaa 

http://www.korpiveikot.fi/
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● 2 isosilmäistä teräväkärkistä silmäneulaa 

● Vesitiivis 0,6 litraa tilava astia 

● Ennakko-ohje 

Suositeltavat vartiokohtaiset varusteet: 

● Karttalaukku tai vastaava 

● Matkapuhelin vesitiiviisti pakattuna, akku täyteen ladattuna, 

kisakeskuksessa sinetöitynä 

 

Kielletyt varusteet 

Kiellettyjä varusteita ovat kaikki omat kartat, luntit, kirjalliset lähdemateriaalit, radiopuhelimet, 

sähköiset tiedontallennusvälineet, paikannusvälineet ja kommunikointivälineet. Muut sähkö- 

ja akkukäyttöiset työkalut ovat kiellettyjä varusteita paitsi akkuporakone.  

 

Kilpailukartat ja -reitit 

Kilpailun yleiskarttana käytetään maastokarttaa (1:22000). Suunnistustehtävissä käytetään 

suunnistuskarttoja (1:10000, käyräväli 5m). Tien ylitykset on suoritettava tarkkaavaisuutta ja 

liikennesääntöjä noudattaen. Kilpailualue on yleistä ulkoilualuetta ja alueella saattaa liikkua 

harjoitusjoukkoja, ratsastajia, frisbeegolfin pelaajia ja kuntoilijoita ym.  

 

Reittien pituudet (noin): 

 Sininen ja punainen sarja  20 km 

Ruskea ja harmaa sarja  Enintään 25 km 

 

Aidatulle varuskunnan alueelle meno on ehdottomasti kielletty. 

Omien EMIT-korttien käyttö on sallittu, silloin kun se tehtäväkäskyssä mainitaan. 

 

Maasto 

Kilpailureitti kulkee lähinnä metsässä polkuja ja teitä pitkin. Maasto on helppokulkuista, 

mutta maastossa on paljon karttaan merkitsemättömiä ajouria. Avotulen teko kilpailun aikana 

on kielletty. 

 

Rastit 

Karttaan on merkattu rastit rastiympyröin ja numeroin. Maastoon rastit on merkattu 

oranssivalkoisin rastilipuin ja rastikylteillä. Mallirasti on nähtävillä kilpailun lähtöpaikalla. 

Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan 

keskeyttämiseksi, ellei järjestäjä toisin ilmoita.  

 

Vartion on ilmoittauduttava kaikilla rasteilla kokonaisvahvuudessaan saapuessaan. 

Kilpailuvartio ilmoittautuu rastille rastilipun luona, ellei toisin ohjeisteta.  

 

Rastit sulkeutuvat pääsääntöisesti vasta viimeisen kilpailuvartion käytyä rastilla. Mikäli 

jonkun vartion eteneminen viivästyy selvästi arvioidusta aikataulusta, voi tuomarineuvosto 

kuitenkin sulkea rastin ja keskeyttää vartion kilpailun. Rastin sulkemisen jälkeen rastin 

paikalle jätetään rastilippu.  

 

Yörasti  

Kaikilla vartioilla on vähintään kolmen tunnin mittainen pakollinen tehtävätön  

aika. Jotta vartio ehtii suorittamaan yörastitehtävät normaalisti, tulee sen saapua yörastille 

http://www.korpiveikot.fi/
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viimeistään lauantaina klo 23:30. Yörastitehtävät tulee olla palautettuna 

sunnuntaina klo 5:00 mennessä. 

 

Muistathan varata omat eväät yörastia varten. Suosittelemme myös 

kunnollisten yöpymisvarusteiden mukaan ottamista. Yörastilla on vesipiste, 

wc ja uimaranta (valvottu uintimahdollisuus klo 20.30 asti). Lämmintä 

juotavaa on tarjolla omaan mukiin maksutta. Yörastilla ei saa tehdä omia 

nuotioita. Yörastilla on tiskaus- ja varusteiden kuivatusmahdollisuus. Yörastilla toimii 

ensiapupiste koko rastin aukioloajan. 

 

Tehtäväkäskyt 

Kilpailun kuluessa tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi rastimiehet voivat antaa 

täydentäviä suullisia ohjeita. Tehtäväkäskyt ja muut kilpailussa jaettavat paperit ovat 

suomenkielisiä. Vartion on itse huolehdittava, että se saa oman sarjansa tehtäväkäskyn 

kaikkine liitteineen. Vartion on merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen tai muuhun 

vastaavaan sekä työsuorituksiin vartion nimi, numero ja sarja, vaikkei tätä erikseen 

pyydettäisi. Sääntöjen mukaan tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion 

tehtäväsuorituksen hylkäämisen, vaikka tätä ei erikseen tehtäväkäskyissä mainita. 

 

Kilpailunumerot 

Vartio saa kisoihin ilmoittautumisen yhteydessä numerolapun, joka tulee olla esillä koko 

kilpailun ajan. Kilpailunumerolappuja on kaikilla sarjoilla yksi. Kilpailunumerot kiinnitetään 

vartion mukanaan tuomilla hakaneuloilla. Neljä hakaneulaa sisältyvät varusteluetteloon. 

Vartio vastaa numerolappujen säilymisestä.  

 

Kilpailuaika 

Kilpailun aika on Suomen tasavallan virallinen aika, joka ilmoitetaan avajaisissa. 

 

Käymälät ja juomahuolto 

Vesivessa on kilpailun aikana käytössä lähtörastilla, rastilla 5 ja yörastilla (rasti 9). 

 

Kilpailun aikana vettä on tarjolla lähtörastilla ja rastilla 5, joissa vartiot voivat täydentää 

juomapullojaan. Yörastilla (rasti 9) on tarjolla vettä sekä kuumaa juotavaa omaan mukiin 

maksutta. 

 

Keskeyttäminen 

Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen 

vartion on siirryttävä viipymättä kilpailukeskukseen ja ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. 

Keskeyttänyt jäsen tai vartio huolehtii itse kulkemisesta kilpailukeskukseen, erityistapauksia 

kuten loukkaantumisia lukuun ottamatta. Loukkaantumistapauksissa päätöksen vartion 

jatkamisesta kilpailussa tai sen ulkopuolella tekee tuomarineuvosto. 

 

Huoltajat 

Huoltajat saavat seurata kilpailua, mutta kommunikointi kilpailijoiden kanssa avajaisten 

jälkeen on kielletty. Huoltajan puuttuminen vartion toimintaan voi johtaa häneen 

yhdistettävissä olevien vartioiden kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Kilpailuvartion 

avustaminen ja huoltaminen kilpailun aikana johtaa vartion hylkäämiseen. Huoltajilla on 

http://www.korpiveikot.fi/
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mahdollisuus osallistua sunnuntain ruokailuun 6 € hintaan. Ilmoittautumiset 

2.9. mennessä järjestelysihteereille. 

 

Ensiapu  

Kilpailijoilla on oltava mukanaan henkilökohtaiset lääkkeet ja vartioilla omat 

ensiapuvälineet omaa tarvetta varten. Kaikilla rasteilla on pikkutapaturmien 

hoitoon tarvittava välineistö.  

 

Kilpailun ensiapu päivystää kilpailun ajan (la klo 8.00 lähtien sunnuntaina kilpailun loppuun). 

Ensiapuryhmään saa yhteyden rastihenkilökunnan tai toimitsijoiden välityksellä tai 

kilpailukeskuksesta. Hätätilanteen sattuessa muulloin kuin rastin läheisyydessä on pyrittävä 

lähimmälle rastille. Tärkeintä on pysyä rauhallisena. Vakavan tapaturman tai 

sairaskohtauksen sattuessa aloita tarvittava ensiapu, soita 112 ja ole sen jälkeen 

yhteydessä kilpailukeskukseen, p. 040 255 4320.  

 

Turvallisuus 

Vartioiden tulee tutustua Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin: 

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/sp_turvallisuusohje-2017-web.pdf  

 

Jokaisella kilpailijalla tulee olla näkyvillä heijastin hämärällä ja pimeän aikaan. Tien ylitykset 

on suoritettava tarkkaavaisuutta ja liikennesääntöjä noudattaen. 

 

Eksyminen 

Jos et pysty paikantamaan itseäsi ja joudut eksyksiin, voit käyttää sinetöityä 

hätäpuhelintanne ja soittaa kilpailukeskukseen p. 040 255 4320. 

 

Vakuutus 

Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun 

sisältyvällä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoilla tulee olla SP:n vuoden 2018 

jäsenmaksu maksettuna ja voimassa kilpailun alkaessa tai uusien jäsenten kohdalla 

jäsentiedot tulee löytyä SP:n jäsenrekisteri Kuksasta. Suomen Partiolaisiin kuulumattomilla 

EVP-kilpailijoilla on voimassa vakuutus kisojen ajan. 

 

Matkapuhelimet 

Vartio voi ottaa kilpailuun mukaan oman matkapuhelimen, jota voi käyttää vain 

hätätapauksissa, kuten välitöntä hoitoa tarvittavissa tapaturmissa tai eksymistilanteissa. 

Puhelin tulee olla vesitiiviisti pakattu ja akku täyteen ladattu. Puhelin tulee sinetöidä 

kisakeskuksessa ilmoittautumispisteessä. Puhelimen sinetöinti tarkistetaan kilpailun 

maalissa ja rikkoutunut sinetti voi johtaa vartion hylkäämiseen. 

 

Valokuvaaminen ja sosiaalinen media  

Valokuvaaminen ja kameroiden käyttö ei ole sallittua kisojen aikana.  

Kisatunnelmia saa jakaa ennen ja jälkeen kilpailun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella 

#Kangastus2018. 

 

Säännöt, kilpailusta hylkääminen ja tehtäväsuorituksen hylkääminen 

Kilpailuissa noudatetaan Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset -Finlands 

Scouter ry:n partiotaitokilpailujen sääntöjä.  

http://www.korpiveikot.fi/
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- 33 § Tehtäväsuorituksen hylkääminen: 

Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen 

aikana aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. 

Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen 

tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee 

tuomarineuvosto. 

- 34 § Kilpailusta hylkääminen: 

Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi kilpailun aikana 

vajaalukuiseksi tuleva vartio, joka on aloittanut kilpailun hyväksytysti kilpailun 

sisäpuolella, saa tuomarineuvoston päätöksellä jatkaa kilpailuvaellusta kilpailussa 

sisäpuolella. 

Tuomarineuvoston tulee harkita vartion koko kilpailusuorituksen, tietyn 

tehtäväsuorituksen tai joidenkin tehtäväsuorituksien hylkäämistä, jos kilpailuvartio tai 

kilpailija rikkoo jotakin seuraavaa: 

- Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen 

(matkaohje) lupaa  

- Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö 

tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin 

määrää) 

- Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen 

kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien 

vartioiden sulkemisen kilpailusta 

- Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- 

ja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten 

kämmentietokone) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä 

toisin määrää) 

- Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla 

kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on 

kielletty 

- Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä. 

- Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta 

maaliin.  

Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana varusteiden 

ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos suunnistustehtävä on 

vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä 

ja maalissa. 

Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen 

jäsenen todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin 

kilpailun kuluessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on 

tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailusta.  

Törkeissä tapauksissa L-SP:n Kilpailujaosto voi tuomarineuvoston esityksestä 

asettaa kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa lippukunnan kilpailukieltoon 

enintään vuoden ajaksi. 

 

Käyttäytyminen 

Kilpailijoilta edellytetään rehtiä ja partiomaista käyttäytymistä koko kilpailun ajan. Partiohuivia 

kannetaan koko kilpailun ajan sekä kilpailukeskuksessa. Toimitsijoiden ja rastihenkilökunnan 

antamia ohjeita on noudatettava. Partiolaisina kilpailijoiden ja huoltajien on liikuttava alueella 
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rauhallisesti ja häiriötä aiheuttamatta. Yksityisalueille ja pihoihin meneminen 

on kielletty. Vaellustaipaleella on käytettävä kevyenliikenteenväliä, kun 

sellainen on tarjolla. Tupakointi on kielletty kisakeskuksessa, kaikilla 

rastipaikoilla ja alle 18-vuotiailta. Metsäpalovaroituksen aikana kaikki 

tulenteko ja tupakointi on kielletty. 

 

Muutokset tehtävä- ja pisteluettelossa 

Aiemmin julkaistusta tehtäväluettelosta poiketen: 

- “Leijonaa mä metsästän” -tehtävän nimi muuttuu. Uusi nimi on “Mölkkärin 

ylitys” 

- “Hukassa” -tehtävä on poistettu tehtäväryhmästä Tieto 

- Lisätty tehtävä “Ruotu” tehtäväryhmään Tieto 

 

Tulosten julkistaminen 

Tulokset julkaistaan kilpailukeskuksessa tulostaululla kisojen jälkeen ja niitä päivitetään 

laskennan valmistumisen mukaan. Lopulliset tulokset julkaistaan piirin nettisivuilla sekä 

kilpailun omilla FB-sivuilla https://www.facebook.com/Kangastus2018/. Tarkistettu 

tulosluettelo lähetetään kaikille kilpailuvartioille sähköpostitse viikon kuluessa kilpailun 

päättymisestä. 

 

Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet 

Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi heti kilpailun 

jälkeen. Tarkistuspyyntö esitetään kirjallisena kilpailutoimiston infopisteeseen osoitettuna 

tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajalle. Kisakeskuksessa voidaan antaa täydentäviä 

ohjeita. Tarkistuspyynnöllä ei voida vaatia tehtävän hylkäämistä. Tuloksen tarkistuspyyntö ei 

ole vastalause. Tarkistuspyyntö on maksuton. 

 

Vastalause voi koskea kilpailun järjestelyitä, muita kilpailijoita, tehtäviä tai tehtävien 

arvosteluja. Vastalause on jätettävä tuomarineuvoston puheenjohtajalle Roope Korpelalle 

kilpailutoimiston infopisteeseen viimeistään puolen tunnin kuluttua siitä, kun valvojan 

hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu. Vastalause on maksullinen ja se 

maksetaan vastalauseen jättövaiheessa kilpailukeskukseen. Vastalausemaksu 32,50 € on 

puolet osanottomaksusta ja se palautetaan vartiolle, jos vastalause hyväksytään. 

 

Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja/tai arvostelua vastaan on postitettava tuomari- 

neuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa siitä, kun tulosluettelo on toimitettu 

kilpailijoille. Vastalause esitetään kirjallisena ja sen voi jättää vain kilpailuvartio. 

Vastalausemaksu 32,50 € suoritetaan vastalausetta jätettäessä piirin tilille. 

Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. 

 

Palkintojen jako 

Palkintojenjako suoritetaan kilpailun päätyttyä kilpailukeskuksessa. Se aloitetaan 

välittömästi, kun tulokset on julkaistu ja hyväksytty sekä kaikki tästä puolen tunnin kuluessa 

tehdyt tarkistuspyynnöt ja vastalauseet on käsitelty. 
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Löytötavarat 

Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan kisakeskuksessa. Kilpailun jälkeen, 

9.9. lähtien kadonneita tavaroita voi tiedustella järjestelysihteereiltä 17.9. 

saakka ja sen jälkeen ne viedään kierrätykseen. 

 

Palaute 

Kilpailuorganisaatio toivoo osallistujien antavan kilpailusta palautetta 

maalissa kerrottavalla tavalla. 

 

Kilpailun järjestäjä 

Kankaanpään Korpiveikot ry ja muut Pohjois-Satakunnan alueen lippukunnat 

 

Yhteyshenkilöt 

Kilpailunjohtajat  

Arttu Renvall    Henna Salminen 

040 5022576    044 5701541 

arttu.renvall@korpiveikot.fi            henna.salminen@korpiveikot.fi 

 

Kilpailujen järjestelysihteerit 

Pauliina Alanko   Elina Kangas 

040 5278090    050 5119620 

pauliina.alanko@korpiveikot.fi elina.kangas@korpiveikot.fi 

 

Tuomarineuvosto 

 Puheenjohtaja:   Roope Korpela 

 Valvojat:    Salli Suominen ja Suvi Kaijanen 

 Kilpailunjohtaja:   Arttu Renvall (Henna Salminen)   

 Kilpailijoiden edustaja:  Lauri Harkia, Kairankiertäjät 

 

Toimitsijoiden tunnukset 

Kisan tekijät:   Nimikyltti, yörastilla lisäksi heijastin käsivarressa 

Rastipäällikkö:   Keltainen huomioliivi 

Kilpailijoiden edustaja:  Oranssi huomioliivi 

 

 

LIITTEET 

Liite 1  Osallistujaluettelot ja kilpailijanumerot 

Liite 2 Ilmoittautumislomake  
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LIITE 1 
Sarja   Numero  Nimi     Edustaa 

    

Sininen    

   101   Mörköfantit    Pääskyparvi ry 

   102   Lentävät lehmät   Leirisiskot ry 

   103   Uppopaistetutpaprikat  Raision KilliNallit 

   104   Lentävät lehmät 2   Leirisiskot ry 

   105   ella ja osa kavereista   Jämijärven Miilunvartijat ry 

   106   Foiju     Nuotiotytöt ry 

    

Punainen    

   201   mattamusta    Turun Sinikotkat ry 

   202   Telkkä     Turun Sinikotkat ry 

203   Momet    Euran Peurat ry 

   204   Naali     Koroisten Ritarit ry 

   205   Laamat    Toivon Erätytöt 

206   Norppa    Kaarinan Ristiritarit ry 

207   Nårppa 2.0    Kaarinan Ristiritarit ry 

208   Vattumadot    Ahlaisten Ankkurit ry 

209   Ruorimies 1    Turun Partio-Sissit ry 

210   Ruorimies 2    Turun Partio-Sissit ry 

    

Ruskea    

   301   HES     Littoisten Pirtapiiat ry 

   302   Solerot    Maarian Kämmekät ry 

303   Kolme kuusta    Liedon Eränkävijät 

   304   Limebanaanit    Kaarinan Korpiklaani ry 

   305   Ruudinkeksijät   Sauvon Hakkiset ry 

   306   YHL     Säkylän Partio ry 

    

Harmaa    

   401   Wanhad Kotkad   Turun Sinikotkat ry 

   402   Illuusio    Mellilän Menninkäiset ry 

   403   Ritari     Kaarinan Ristiritarit ry 

   404   Atomix    Ilpoisten Vuorenkävijät ry 

   405   Toni K.    Tornikotkat ry 

   406   Meri-Pori popula   Meri-Porin Partio ry 

   407   Marian Ritarit    Koroisten Ritarit ry 

    

Valkoinen    

   501   Ei mitää välii    Rauman Partiotytöt ry 

   502   Tehotytöt    Mesikäpälät ry 
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LIITE 2 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 

 

VARTION NUMERO  _________ 

 

VARTION NIMI  __________________________________________ 

 

VARTION SARJA __________________________________________ 

 

VARTION LIPPUKUNTA _________________________________________ 

 

VARTION PIIRI __________________________________________ 

 

VARTION JÄSENET: 

 

NIMI JA PUHELINNUMERO             SYNT.AIKA     LÄHIOMAISEN  

          NIMI & PUH. 

 

1) ______________________________________ ___________   ______________ 

  

          ______________ 

 

2) ______________________________________  ____________ ______________ 

      

          ______________ 

  

3) ______________________________________  ____________ ______________ 

 

          ______________ 

 

4) ______________________________________ ____________ ______________ 

  

          ______________ 

 

 

Vartion yhteen laskettu ikä laskettuna 31.12.2018 (EI RU/ HA) ______________ 

 

 

ILMOITTAJAN ALLEKIRJOITUS  _____________________________________ 

 

NIMENSELVENNYS   _____________________________________ 
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