
KlassiKKo 2019 
Kymmenykset kutsuvat L-SP:n lippukuntien vartiot 

kisaamaan Lounais-Suomen partiopiirin talvimestaruudesta 

lauantaina 2.2.2019! 

YLEISTÄ 

Kisassa edetään hiihtäen kelien salliessa. Suksien puuttumisesta on 

vartiolle kisassa merkittävää haittaa. 

Kisa alkaa Littoisissa klo 10. 

OSALLISTUMISOIKEUS 

Lounais-Suomen Partiopiirin talvimestaruudesta voivat kisata L-

SP:n jäsenet. Muut vartiot voivat osallistua kilpailuun 

ulkopuolisina. Lippukunta voi lähettää kilpailuun rajattoman 

määrän vartioita. Kilpailijoiden vuoden 2019 jäsenmaksu pitää olla 

maksettuna. Ei-vielä-partiolaiset (EVP) vastaavat omasta 

vakuutusturvastaan. 

SARJAJAKO 

Tytöt kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa. Poika- 

ja yhteisvartiot kilpailevat vihreässä, punaisessa ja harmaassa 

sarjassa. Kilpailijoiden ikä lasketaan 31.12.2019 mennessä 

täytettävin vuosin. Sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan 

vartiot voivat koostua usean lippukunnan jäsenistä, mutta vartio 

edustaa vain yhtä lippukuntaa. Jos vartiossa on jäseninä Ei-vielä-

partiolaisia (EVP), vartio kilpailee kisan ulkopuolisena. 

Oranssi ja vihreä sarja 
Vartion koko: 4–6 saman lippukunnan jäsentä 

Kilpailijoiden ikä: 12–17 vuotta 

Vartion yhteenlaskettu ikä enintään: 57 vuotta (4 jäsentä), 73 vuotta 

(5 jäsentä) tai 86 vuotta (6 jäsentä)  

Reitin pituus: 5–8 km  

Sininen ja punainen sarja 
Vartion koko: 4 jäsentä   

Kilpailijoiden ikä: 14–18 vuotta 

Vartion yhteenlaskettu ikä enintään: 68 vuotta 

Reitin pituus: 8–12 km (sininen) tai 8-14 km (punainen) 

Ruskea ja harmaa sarja 
Vartion koko: 3 jäsentä 

Kilpailijoiden ikä: vähintään 18 vuotta 

Molempien sarjojen sisällä ratkotaan erikseen vaeltajaikäkauden 

mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 

kilpailuvuoden lopussa 18–22-vuotiaita.  

Reitin pituus: 10–16 km (ruskea) tai 12–18 km (harmaa)  

ILMOITTAUTUMINEN 

Kilpailuun ilmoittaudutaan 18.1.2019 mennessä sähköisesti 

osoitteesta www.klassikko.lipi.fi löytyvien ohjeiden mukaan.  

KILPAILUN OSALLISTUMISMAKSU 

Osallistumismaksu on 55 euroa vartiolta. Osallistumismaksut 

laskutetaan lippukunnilta jälkikäteen. Kilpailusta pois jäävän 

vartion osallistumismaksua ei palauteta, mutta lippukunnalla on 

oikeus asettaa tilalle toinen vartio samaan sarjaan. 

Osallistumismaksuun sisältyy kilpailussa jaettava materiaali, 

peseytymismahdollisuus sekä lämmin ateria kilpailun jälkeen.  

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN 

Jälki-ilmoittautumiset hoidetaan puhelimitse piiritoimistoon 

ohjelmasihteeri Riikka Hosiostolle (050 312 9425) 23.1.2019 klo 14.00 

mennessä. Jälki-ilmoittautumismaksu on 80 euroa vartiolta. 

 

 

VUODEN 2018 MESTARIT 

(Marski, Raisio)  

Oranssi: YoloMadot, Auran Tytöt  

Vihreä: Munakkaat, Marjatat ja Mikon Pojat 

Sininen: Tanssimme Lapaduu, Marjatat ja Mikon Pojat  

Punainen: Norppa, Kaarinan Ristiritarit ry 

Ruskea: Supernova, Turun Tähti-Tytöt ry 

Harmaa: Atomibarracuda, Ilpoisten Vuorenkävijät ry 

TEHTÄVÄLUETTELO 

  OR/VI SI/PU RU/HA 

Kätevyys PiiraKKa x x x 

 RoiKKu x x x 

 TalviherKKu x x x 

 yhteensä 20 20 20 

     
Alue ArteKKi x x x 

 KKymmenykset x x x 

 TouKKo - x x 

 yhteensä 11 14 14 

     
Partiotaidot HeiKKoa jäätä x x x 

 KosteiKKo x x x 

 PaKKo x x x 

 TyyliKKäästi x x x 

 yhteensä 22 22 22 

     
Suunnistus HölKKä x x x 

 PaiKKa x x x 

 PatiKKa x - - 

 yhteensä 15 12 12 

     
Yllätys KlassiKKo x x x 

 RepliiKKi x x x 

 RuuduKKo x x x 

 yhteensä 12 12 12 

      
Yhteensä 80 80 80 

YHTEYSTIEDOT 

www.klassikko.lipi.fi 

Facebook: Klassikko2019 

Kilpailun johtaja: Sakari Warro (puh. 040 748 9181, 

sakariwarro@gmail.com) 

Järjestelysihteeri: Essi Kosonen (puh. 050 918 7138, 

essikosonen@hotmail.com) 

http://www.klassikko.lipi.fi/

