
Lounais-Suomen partiopiirin 

   Syysmestaruuskilpailut 

            KANGASTUS  

Kankaanpäässä 8.- 9.9.2018 
 
Kankaanpään Korpiveikot kutsuvat kaikki                    
piirin vartiot kilpailemaan piirin mestaruudesta!  
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan L-SP:n 1.8.2016 voimaan 
tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä ja Suomen 
Partiolaisten turvallisuusohjeita. 
 
Osanotto-oikeus 
Lippukunta voi lähettää kilpailuun rajattoman 
määrän vartioita. Kilpailijoilla tulee olla vuoden 2018 
jäsenmaksu maksettuna. EVP:t vastaavat itse omasta 
vakuutusturvastaan. 
 
Sarjajako 
Tyttövartiot kilpailevat sinisessä ja ruskeassa sarjassa. 
Poika- ja yhteisvartiot kilpailevat punaisessa ja 
harmaassa sarjassa. Osanottajien iät lasketaan 
kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. 
Kilpailuvartioon voi kuulua eri lippukuntien jäseniä, 
mutta vartio saa edustaa vain yhtä lippukuntaa. Jos 
vartiossa on jäseninä ei-vielä-partiolaisia, vartio 
kilpailee valkoisessa sarjassa. 
 
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 ratkotaan sääntöjenmukainen 
vaeltajamestaruus niiden L-SP:n vartioiden kesken, 
joiden kaikki jäsenet ovat 18-22-vuotiaita. 
 
Valkoinen sarja 
Noudatetaan punaisen sarjan sääntöjä poislukien  
vartion jäsenten iät, joita ei ole rajoitettu. Kilpailun 
järjestäjällä on oikeus rajoittaa sarjaan ilmoitettujen 
vartioiden määrää. 
 
Kilpailureitit 
Reitin pituus sinisessä ja punaisessa sarjassa on noin 
20 km ja ruskeassa ja harmaassa noin 25 km. Kilpailu 
kestää yli yön kaikissa sarjoissa. 
 
Lisätietoja  
Facebook: Kangastus2018 
www.korpiveikot.fi/kangastus2018 
Kilpailunjohtajat: 
Henna Salminen, 044 5701541, 
henna.salminen@korpiveikot.fi 
Arttu Renvall, 040 5022576, 
arttu.renvall@korpiveikot.fi 

 
 
 
 
Ilmoittautuminen 
Kilpailuun ilmoittaudutaan 19.8.2018  
mennessä sähköisesti Kuksan kautta 
(https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=19
629) käyttämällä vartionjohtajan henkilökohtaista 
PartioID-tunnusta. Ilmoittautumisen yhteydessä on 
mainittava erityisruokavaliot, tarve yöpymiseen 
kisapaikalla kilpailua edeltävänä yönä ja tarvittavien 
aamiaisten määrä yöpyjille (4 €/hlö). 
 
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. Kilpailusta pois jääneen vartion 
osallistumismaksu laskutetaan. 
 
Jälki-ilmoittautuminen 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 26.8.2018 asti. 
Ilmoittautuminen Partiotoimistoon ohjelma- ja 
koulutuskoordinaattori Riikka Hosiostolle p. 
0503129425. Jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksu 
on 95 €/vartio. 
 
Vuoden 2017 mestarit (Korppimaiset 2017) 
Sininen: Uppopuput , Raision Killinallit  
Punainen: Marian Ritarit, Koroisten Ritarit ry  
Ruskea: Massahysteria, Nuotiotytöt ry  
Harmaa: Atomix, Ilpoisten Vuorenkävijät ry  
 

 Tehtäväluettelo:  
   


