
METTÄSÄ 2015 – L-SP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT  

 

KILPAILUKUTSU  

Saviseudun alueen lippukunnat toivottavat kaikki kisavartiot tervetulleiksi L-SP:n talvimestaruus-
kilpailuihin Loimaan Alastarolle 7.2.2015. 

 
SARJAJAKO 

Tyttövartiot kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa. Poika- ja sekavartiot kilpailevat 
vihreässä, punaisessa ja harmaassa sarjassa. Lisäksi kisoissa järjestetään avoin valkoinen sarja. 

 
Oranssi ja vihreä sarja 

Vartion koko: 4–6 jäsentä 
Kilpailijoiden ikä: 12–17 vuotta 
Vartion yhteenlaskettu ikä maksimissaan: 57 vuotta (4 jäsentä), 73 vuotta (5 jäsentä) tai 86 vuotta 
(6 jäsentä) 
Kilpailutehtävät on suunniteltu ensisijaisesti vartioille, joissa on viisi jäsentä. 
Kilpailuvartion tulee olla lippukunnan jäsenistä koottu vartio. 

 
Sininen ja punainen sarja  

Vartion koko: 4 jäsentä 
Kilpailijoiden ikä: 14–18 vuotta 
Vartion yhteenlaskettu ikä maksimissaan: 68 vuotta 
Kunkin kilpailuvartion jäsenen on kuuluttava johonkin L-SP:n lippukuntaan. Kilpailuvartion on 
edustettava L-SP:n lippukuntaa, johon vähintään yksi vartion jäsenistä kuuluu. 

 
Ruskea ja harmaa sarja 

Vartion koko: 3 jäsentä 
Kilpailijoiden ikä: vähintään 18 vuotta 
Molempien sarjojen sisällä ratkotaan erikseen vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kes-
ken, joiden kaikki jäsenet ovat kilpailuvuonna 18–22-vuotiaita.  
Kunkin kilpailuvartion jäsenen on kuuluttava johonkin L-SP:n lippukuntaan. Kilpailuvartion tulee 
edustaa L-SP:n lippukuntaa, johon vähintään yksi kilpailuvartion jäsen kuuluu. 

 
Valkoinen sarja 

Valkoisessa sarjassa noudatetaan vihreän sarjan sääntöjä pois lukien vartion jäsenten iät, joita ei ole 
rajoitettu. Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa sarjaan ilmoittautuvien vartioiden määrää. 



OSANOTTO-OIKEUS 

Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva todistus Suomen Partiolaisten jäsenmaksun maksa-
misesta. Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden aikana täytetyin täysin vuosin. 

 
SÄÄNNÖT 

Kilpailussa noudatetaan L-SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä (1.8.2009, muutos 7.1.2014) ja nii-
den määräämiltä osin SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä (1.8.2009, muutokset 1.11.2012 ja 
1.4.2013). 

 
MATKAT 

Oranssi ja vihreä sarja: 5 km 
Sininen ja punainen sarja: 11 km 
Ruskea ja harmaa sarja: 15 km 
 
Kilpailu järjestetään kaikkien sarjojen osalta päiväkilpailuna. 

 
ILMOITTAUTUMINEN 

Kilpailuun ilmoittaudutaan 21.1.2015 mennessä sähköisesti Kuksan kautta 
(https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=191) käyttämällä vartionjohtajan henkilökohtaista 
PartioID-tunnusta. 

Ilmoittautumisen yhteydessä vartion tulee mainita mahdolliset erityisruokavaliot, tarve yhteiskulje-
tukseen, tarve yöpymiseen kisapaikalla kilpailua edeltävänä yönä ja tarvittavien aamiaisten määrä 
yöpyjille (4 e/hlö) sekä vartion mukanaan tuomien emit-korttien määrä (tarve: Si/Pu, Ru/Ha 2 kpl). 

Yhteiskuljetus järjestetään vain, jos siihen on tarpeeksi osallistujia.  

Jälki-ilmoittautumiset tehdään puhelimitse Porin partiotoimistoon (puh. 050 3129 425/Riikka Ho-
siosto). Jälki-ilmoittautumisia vastaanotetaan 26.1.2015 klo 14.00 saakka. 

 
OSANOTTOMAKSU 

Kilpailun osanottomaksu on 55 euroa/vartio. Maksuun sisältyy kilpailussa jaettava materiaali, pe-
seytymismahdollisuus ja lämmin ateria.  

Jälki-ilmoittautuneilta osanottomaksu on 70 euroa/vartio. Osanottomaksut laskutetaan lippukunnilta 
kilpailun jälkeen. Kilpailusta pois jääneen vartion osallistumismaksua ei palauteta. 

 

 



VUODEN 2014 MESTARIT (KARHUNKIERROS 2014, PORI) 

Oranssi: Wähiten Wiksu Wekotin I (Ulvilan Erätytöt)  
Vihreä: Majava (Kaarinan Ristiritarit) 
Sininen: Pisarat (Raision KilliNallit) 
Punainen: Orava (Turun Metsänkävijät) 
Ruskea: MassaHysteria (Nuotiotytöt) 
Harmaa: Wanhad Kotkad (Turun Sinikotkat) 
Valkoinen: Palikka (Loimaan Saviset) 

 
YHTEYSTIEDOT 

Kilpailunjohtaja: Iina Tervolin (AlJy), iina.tervolin@gmail.com, p. 050 545 2494. 
Järjestelysihteeri: Pekka Marjamäki (LoSa), pekka.marjamaki@pp.inet.fi, p. 0400 741 199. 
www.lonu.fi/talvikisa 

 
TEHTÄVÄLUETTELO 

  OrVi SiPu RuHa 
EKSYMÄSÄ  11 11 11  p. 
Paikannus  * - - 
Rastijahti  - * * 
Tavoiteaika  * * * 
 
RÄKNÄÄMÄSÄ 12 12 12  p. 
Aika  * * * 
Matka  * * * 
Paino  * * *  
 
TAITAMASA 22 22 22  p. 
Ensiapu  * * * 
Kimin koe  * * * 
Käytös  * * * 
Peltokasvit  * * * 
Saviseutu  * * * 
Solmut  * * * 
 
VÄRKKÄÄMÄSÄ 26 26 26  p. 
Kuutiomuna  * * * 
Saha  * * * 
Tukkimitta  * * * 
 
YLLÄTTYMÄSÄ 9 9 9  p. 
Knuppi kovilla * * * 
Parree aueta  * * * 
 
  80 80 80 p. 


