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ENNAKKO- JA KILPAILUOHJE 

Tervetuloa kilpailemaan METTÄSÄ 2015 -kisaan! 
 

Tämä on yhdistetty ennakko- ja kilpailuohje. Kilpailupaikalla ei jaeta erillistä kilpailuoh-
jetta, ellei siihen ilmene erityistä syytä ennakko- ja kilpailuohjeen postituksen jälkeen. 
 

Lounais-Suomen Partiopiirin talvimestaruuskilpailuihin on ilmoittautunut 23.1.2015 men-
nessä yhteensä 73 vartiota, 10 oranssiin, 15 vihreään, 7 siniseen, 5 punaiseen, 12 ruskeaan, 
13 harmaaseen ja 11 valkoiseen sarjaan. 
 

Kilpailun järjestävät Saviseudun alueen lippukunnat. 
 

Kilpailunjohtaja  Järjestelysihteeri 
Iina Tervolin  Pekka Marjamäki 
Sieppalankatu 4 as 6 Paunantie 63 
32200 LOIMAA  32210 LOIMAA kk 
p. 050 545 2494  p. 0400 741 199 
iina.tervolin@gmail.com  pekka.marjamaki@pp.inet.fi  
 

METTÄSÄ 2015 kotisivut http://www.lonu.fi/talvikisa/  
 

Facebook  https://www.facebook.com/mettasa2015  
 

Kisatoimisto  p. 0400 741 199 Pekka Marjamäki tai 
  p. 040 827 1658 Marjaana Tegelberg 

Kilpailukeskus 

METTÄSÄ 2015 -kisojen kilpailukeskuksena toimii Alastaron yläaste, Vahvalantie 4, 32440 
ALASTARO. 
Kilpailukeskus on auki kisapäivänä klo 7.00–20.00. 
Kilpailukeskuksessa ennen kilpailua yöpyvät vartiot voivat saapua kilpailukeskukseen per-
jantaina aikaisintaan klo 19.00. 
 

Sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan lähtö sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä 
läheisyydessä. Oranssin, vihreän ja valkoisen sarjan lähtöön siirrytään avajaisista linja-
autolla. 
Kaikkien sarjojen maali sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Ilmoittautuminen 

Vartioiden tulee ilmoittautua kilpailukeskuksessa lauantaina klo 7.15–8.00. 
Vartionjohtajan tulee saapua ilmoittautumispisteelle, jonne hän palauttaa liitteenä olevan 
ilmoittautumislomakkeen täytettynä. Mikäli vartion jäsenten nimet on ilmoitettu ilmoit-
tautumisen yhteydessä ja vartion kokoonpanossa ei ole muutoksia, on jäsenyydet tarkistet-
tu ennakkoon. Mikäli näin ei ole, tulee kilpailuvartion vartionjohtajalla olla mukanaan ky-
seisen henkilön Kuksasta tulostettu vuoden 2015 jäsenkortti tai jokin muu luotettava todis-
te jäsenmaksun maksamisesta. 
 
 
 

mailto:iina.tervolin@gmail.com
mailto:pekka.marjamaki@pp.inet.fi
http://www.lonu.fi/talvikisa/
https://www.facebook.com/mettasa2015
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Olkaa ajoissa ilmoittautumispisteellä! 
 

Mikäli vartion kokoonpano on partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, vartio kilpailee 
kilpailun ulkopuolella tai mahdollisesti valkoisessa sarjassa. 
 

Välittömästi ilmoittautumisen jälkeen vihreän, oranssin ja valkoisen sarjan vartiot luo-
vuttavat kilpailuvarusteensa kilpailukeskuksen pihalla sijaitsevaan pisteeseen. 

Kilpailussa huomioitavia seikkoja 

- Mettäsä 2015 -kisassa tullaan kuvaamaan. Kuvattua materiaalia voidaan käyttää partioviestin-

nässä sähköisissä medioissa ja printtijulkaisuissa sekä yleisissä tiedotusvälineissä. Halutessasi 

kieltää itsesi tai lapsesi kuvaamisen ja kuvien käytön, ota yhteyttä kisojen viestintävastaavaan 

Kiti Saloseen, salonen.kiti@gmail.com, p. 050 432 3404. 

Huolehdithan kilpailuvartion johtajana, että edellä mainittu tieto kulkeutuu kaikille vartiosi 

jäsenille ja heidän vanhemmilleen. 

- Ensiaputehtävä perustuu SPR:n ensiapuohjeeseen vuodelta 2012. 
- Kilpailussa saa liikkua jalan, hiihtäen tai lumikenkäillen. 
- Kaikkien sähkökäyttöisten työkalujen käyttö on kielletty kilpailun aikana. 
- Kilpailussa ei ole ruokarastia, joten vartion tulee varata itselleen riittävästi evästä ja 

juomista kilpailun ajaksi. 
- Kisavartion opas: 

http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/kisavartion_opas_valmis.pdf 

Kilpailun aikataulu lauantaina 7.2.2015 

7:00 Aamupala kilpailukeskuksessa yöpyneille kilpailijoille 

7:00 Kilpailukeskus avataan 
7:15-8:00 Vartiot ilmoittautuvat kilpailukeskuksessa 
 Järjestäytyminen avajaisiin kilpailukeskuksen pihalle. 

SiPu ja RuHa portailta katsottuna vasemmalle, omalle aloitustehtäväpaikal-
leen. OrVi ja Va portailta katsottuna oikealle. 

8:20 Avajaiset 
8:30 Oranssi-, vihreä- ja valkoinen-sarja siirtyvät linja-autoon 
8:35 Sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan kilpailu alkaa 
8:40 Tiedotustilaisuus kilpailukeskuksessa kutsuvieraille ja maastopäivälle 
8:50 Oranssi, vihreä ja valkoinen sarja järjestäytyvät lähtöpaikalle 
 Kilpailu alkaa erillisestä merkistä välittömästi järjestymisen jälkeen  
9:00 Kutsuvieraat ja maastopäivä siirtyvät seuraamaan lähtötehtävää 
9:30 Kutsuvieraiden ja maastopäivän kahvitilaisuus 
16:00 Ensimmäinen vartio maalissa 
 Ruokala aukeaa 
19:00 Viimeinen vartio maalissa 
 Maali suljetaan 
 Mitalien jako tulosten valmistuttua 
20:00 Kilpailukeskus suljetaan 

  

http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/kisavartion_opas_valmis.pdf
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Henkilökohtaiset kilpailuvarusteet 

- Terävä puukko tupessa 
- Ensiside tai vastaava (omaan käyttöön mahdollisessa hätätilanteessa) 
- Tulitikut vesitiiviisti pakattuna 
- Pehmeä lyijykynä 
- Partiohuivi (näkyvillä koko kilpailun ajan) 
- Heijastin (näkyvillä koko kilpailun ajan) 
- Valaisin 
- Kompassi (ei oranssilla ja vihreällä sarjalla) 
- Kello (ei oranssilla ja vihreällä sarjalla) 
- Muki (juomapistettä varten) 
- Ruokailuvälineet (haarukka, veitsi, lusikka ja syvä lautanen) (ei maastoon) 
- Peseytymis- ja vaihtovarusteet eri kassissa vartion nimellä varustettuna (ei maastoon) 
- Riittävästi evästä ja juotavaa kilpailun ajaksi 
- Lämmin tuulenpitävä asu 

Vartiokohtaiset kilpailuvarusteet 

- Ensiapupakkaus vartion omaan käyttöön (ainakin 1 leveä sideharsorulla, idealside tai 
vastaava, laastaria ja sidetaitoksia) 

- 2 kompassia (vain oranssi ja vihreä sarja) 
- Kello (vain oranssi ja vihreä sarja) 
- Timpurinsaha (ei kaarisaha) 
- Vasara 
- Kirves 
- Sakset (limsatölkin leikkaamiseen) 
- Ristiruuvitaltta (PH2-kärjellä) 
- Tasataltta 12 mm 
- Pora + 6 mm puuporanterä 
- Mitta (millimetriasteikko) 
- Linjapihdit 
- Retkikeitin + vähintään 0,5 l keittoastia (esim. Trangia) 
- Polttoainetta retkikeittimeen vähintään 30 min käyttöön 
- Karttasuoja 
- Emit-kortti 2 kpl, jos on (vain sininen, punainen, ruskea ja harmaa sarja) 
- Vedenkestävä (permanent) tussi (n. 1 mm) 
- Vartion numerolappu, kankainen 20 cm x 20 cm (oranssi ja vihreä sarja 1 kpl, sininen ja 

punainen sarja 3 kpl, ruskea ja harmaa sarja 3 kpl) 
- Tarvikkeet numerolappujen kiinnitykseen (hakaneuloja, kuminauhaa tms.) 
- Kosteudenkestäviä nimilappuja sisältäen vartion nimen, numeron ja sarjan (kaikki sarjat 

3 kpl) sekä narunpätkät nimilappujen kiinnittämiseen 

Muutokset julkaistuun tehtäväluetteloon 

Muutoksia tehtäväluetteloon ei ole. 

Ruoka- ja juomahuolto 

Lauantaina klo 7.00–8:00 kilpailukeskuksessa on tarjolla maksullinen aamupala kilpailukes-
kuksessa yöpyneille ja aamupalan ilmoittautumisen yhteydessä varanneille kilpailijoille. 
Aamupalan hinta (4 euroa) laskutetaan lippukunnalta osanottomaksun yhteydessä. 
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Aamupala sisältää kaurapuuron, kiisselin, näkkileivän, levitteen, juuston ja teen/kahvin. 
 

Vartio vastaa itse kilpailun aikana tarvitsemastaan juomavedestä ja ruuasta ja kantaa ne 
mukanaan kilpailun ajan. Noin puolessa välissä vaellustaipaletta on tarjolla vettä, jolla tar-
vittaessa voi täyttää omaa juomapulloaan. Osanottomaksuun sisältyvä ruoka tarjotaan kil-
pailukeskuksessa kilpailun jälkeen. Omat ruokailuvälineet mukaan! 

Kilpailuaika 

Kilpailuaika on Suomen tasavallan virallinen aika, ja se annetaan lähtöpaikalla. 

Avajaiset ja lähtö 

Avajaiset pidetään kilpailukeskuksen etupihalla. Avajaisten jälkeen oranssi, vihreä ja val-
koinen sarja siirtyvät bussikuljetuksella lähtöpaikalle. Sinisen, punaisen, ruskean ja har-
maan sarjan lähtötehtävä suoritetaan avajaispaikalla. 

Kilpailunumerot ja partiohuivin käyttö 

Jokaisella kilpailuvartiolla tulee olla varusteluettelon mukainen määrä numerolappuja. Kil-
pailunumerot tulee pitää koko kilpailun ajan näkyvällä paikalla siten, että ne näkyvät sel-
västi eteenpäin. Numerolappua ei saa kantaa repussa tai karttalaukussa. 
 
Jokaisen kilpailuvartion jäsenen tulee käyttää partiohuivia koko kilpailun ajan, myös kilpai-
lukeskuksessa. Käytettävä partiohuivi on oman lippukunnan huivi. Huivin tulee olla kaulas-
sa hyvin näkyvillä. 

Kilpailureittien pituudet 

Oranssi, vihreä ja valkoinen sarja: n. 5 km, sininen ja punainen sarja n. 11 km sekä ruskea ja 
harmaa sarja n. 15 km. 

Kilpailukartat 

Kilpailussa käytettävä kartta on suunnistuskartta vuodelta 2012, mittakaava 1:10 000/5 m. 
 
Omien karttojen ja elektronisten paikantamisvälineiden käyttö on kilpailussa kielletty. 

Rastien merkintä maastossa 

Kaikki rastit on merkitty maastoon rastilipuin ja rastitunnuksin. 
Tehtävärasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Suljetun rastin merkkinä on rastilippu 
ja rastitunnus. 
 
Mallirasti on nähtävissä kilpailukeskuksessa. 

Vartion toiminta rastilla 

Vartion on ilmoittauduttava karttaan merkityssä rastipisteessä saapuessaan rastille. 
 
Tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi rastimiehet voivat antaa täydentäviä suulli-
sia ohjeita. 
 
Vartion on itse huolehdittava siitä, että se saa rastilla aina oman sarjansa tehtäväkäskyn 
liitteineen. 
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Vartion on itse merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen ja arvosteltavaan työsuorituk-
seen vartion kilpailunumero, nimi ja sarja. 
 
Mahdollisessa jonotustilanteessa vartion on itse huolehdittava, että se antaa jonotuskort-
tinsa rastihenkilölle jonotuksen alkaessa ja että saa korttinsa takaisin jonotusmerkintöi-
neen jonotuksen päättyessä. 

Käyttäytyminen maastossa 

Kilpailualueella tulenteko ja puiden ottaminen, kaataminen ja vahingoittaminen on kiellet-
ty. Myös pihoille ja viljellyille pelloille meno on kielletty. 
 
Teiden ylityksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

Keskeyttäminen 

Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. Tämän jäl-
keen vartio kuljetetaan mahdollisuuksien mukaan kilpailukeskukseen, jossa vartion on 
ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. 
 
Yhdenkin tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi. 
 
Mikäli joku vartion jäsenistä joutuu jättämään kilpailun kesken sairastumisen tai loukkaan-
tumisen takia, se ei automaattisesti sulje koko vartiota kilpailun ulkopuolelle. Päätöksen 
tekee tuomarineuvosto. 

Eksyminen 

Eksymistapauksessa vartion on pyrittävä kulkemaan etelään, kunnes tulee kartan eteläreu-
nassa olevalle itä–länsi-suuntaiselle tielle. 
 
Kulkekaa tietä itään, kohti Alastaron keskustaa. Seuratkaa opasteita ”Alastaro”, ”Mettäsä 
2015”. Voitte pyytää apua myös paikallisilta asukkailta. 
 

Vaihtovarusteet ja peseytyminen 

Vartio voi jättää vaihtovarusteensa kilpailukeskuksen säilytykseen. 
Kilpailukeskukseen jäävät varusteet tulee pakata erilliseen vartion nimellä ja numerolla va-
rustettuun jätesäkkiin tai kassiin. Suosittelemme jättämään arvotavarat kotiin. 
Mahdollisille välttämättömille tavaroille on järjestetty kilpailukeskuksessa säilytys. Kilpailun 
järjestäjät eivät kuitenkaan vastaa mahdollisista häviämisistä tai rikkoutumisista. 
 

Kilpailukeskuksen läheisyydessä on tytöille ja pojille omat pesu- ja pukutilat. 

Kilpailuturvallisuus 

Kilpailijoiden on etukäteen tutustuttava SP:n turvallisuusohjeisiin: 
http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/turvallisuusohjeet-2014.pdf 
 

Maastossa kiertää ensiapuryhmä. Jokaisella rastilla on ensiapuvalmius. 
 

http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/turvallisuusohjeet-2014.pdf
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Jokaisella kilpailijalla tulee olla heijastin, jota hän kantaa mahdollisimman näkyvällä paikal-
la koko kilpailun ajan. 
 

Hätätilanteen sattuessa muulloin kuin rastin läheisyydessä, on pyrittävä hälyttämään apua 
lähimmästä puhelimesta. Yleinen hätänumero on 112. 

Vakuutus 

Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailuorganisaatio ei vastaa kilpailijoiden aiheut-
tamista tai heille aiheutuneista vahingoista, vaan jokainen vastaa niistä itse. 
 

Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella. Kilpailijoiden tulee 
olla SP:n jäsenmaksun maksaneita. 
 

Muuta vakuutusta ei ole. 

Osanottomaksuun sisältyy 

- Vartion kilpailussa käyttämät materiaalit 
- Kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa tarjottava ruoka. 

Ajo-ohje 

Kilpailukeskus sijaitsee noin 20 km:n päässä Loimaan kaupungista ja noin 33 km päässä Sä-
kylästä. 
Turusta ajetaan Turku–Tampere-valtatietä (valtatie 9) kohti Tamperetta. 
Aurassa käännytään kantatie 41:lle, jota ajetaan noin 36 km. 
Käännytään oikealle, Virttaantielle (nro 213), jota ajetaan noin 9 km. 
Käännytään vasemmalle, Virttaantielle (nro 231), jota ajetaan noin 1,3 km. 
Pysäköintialue on vasemmalla pesäpallokentällä. Seuraa pysäköintialueen opasteita. 
Opasteita kilpailukeskukseen löytyy tieltä 213 alkaen. 
Ajomatka Turusta kilpailukeskukseen on noin 75 km. 
 
Porista ajetaan Pori–Helsinki-valtatietä (valtatie 2) kohti Helsinkiä. 
Huittisissa käännytään kantatie 41:lle kohti Turkua, jota ajetaan noin 25 km. 
Käännytään vasemmalle, Virttaantielle (nro 213), jota ajetaan noin 9 km. 
Käännytään vasemmalle, Virttaantielle (nro 231), jota ajetaan noin 1,3 km. 
Pysäköintialue on vasemmalla pesäpallokentällä. Seuraa pysäköintialueen opasteita. 
Opasteita kilpailukeskukseen löytyy tieltä 213 alkaen. 
Ajomatka Porista kilpailukeskukseen on noin 98 km. 

Yhteiskuljetus 

Ilmoittautumisen yhteydessä yhteiskuljetukseen ilmoittautuneille on varattu linja-
autokyyditys. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa linja-autojen aikatauluista ja lähtöpai-
koista. Vapaita paikkoja voi tiedustella Porin partiotoimistosta (puh. 050 3129 425/Riikka 
Hosiosto). 

Huoltajat ja kutsuvieraat 

Kilpailua seuraamaan haluavien huoltajien ja heihin verrattavien henkilöiden tulee ilmoit-
tautua ilmoittautumispisteellä lauantaina 7.2. klo 7.15– 8.15. Huoltajilla on mahdollisuus 
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osallistua Lounais-Suomen Partionpiirin järjestämään maastopäivään. Maastopäivästä vas-
taa Kristiina Salminen p. 040 548 5673. 
 
Huoltajien ja yleisön liikkuminen kilpailumaastossa muutoin kuin järjestetyn huoltaja- ja 
kutsuvierasohjelman aikana on kielletty. Erittäin painavista syistä voidaan erikseen, etukä-
teen kilpailunjohdon kanssa sopimalla myötää liikkumisoikeus kilpailumaastoon. Kilpailu-
vartion avustaminen johtaa vartion kilpailusuorituksen hylkäämiseen. 
 
Tiedotustilaisuus alkaa kilpailukeskuksessa klo 8.40, minkä jälkeen on mahdollisuus seurata 
lähtötehtävää kilpailukeskuksen piha-alueella. Kahvitilaisuus alkaa kello 9:30. Tämän jäl-
keen halukkaat voivat jatkaa maastokierrokselle, jolla tutustutaan rasteihin maastossa. 
Maastokierroksen jälkeen on tarjolla ruokaa kilpailukeskuksessa. 

Tulokset 

Tuloksia on nähtävissä kilpailukeskuksessa sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Kilpailun jälkeen 
tulokset ovat nähtävillä kisojen internetsivuilla osoitteessa http://www.lonu.fi/talvikisa. 
Lopulliset tulokset postitetaan kaikille kilpailuun osallistuneille vartioille. 

Järjestäjien tunnukset 

Tuomarineuvosto  keltainen hihanauha 
Kilpailijoiden edustaja  keltainen hihanauha + vihreä liivi 
Rasteille ilmoittautuminen  keltainen heijastinliivi 
Rastihenkilöt ja rastipäälliköt valkoinen hihanauha 

Tuomarineuvoston kokoonpano 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Jussi Seppälä, Mesikäpälät 
 Isojoenrannantie 44 
 28240 PORI 
 p. 050 431 8204 
Kilpailijoiden edustaja Lauri Lehmus, PTP 
Kilpailun johtaja Iina Tervolin, AlJy 
Kilpailun valvojat Jouni Sulavuori, Kaira 
 Johannes Perkkola, LES 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia L-SP:n Partiotaitokilpailujen sääntöjä sekä näiden 
määräämiltä osin SP:n Partiotaitokilpailujen sääntöjä. 

33 § Tehtäväsuorituksen hylkääminen 

Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa var-
tion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi 
aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuo-
marineuvosto. 

34 § Kilpailusta hylkääminen 

Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi kilpailun aikana vajaa lukuiseksi 
tuleva vartio, joka on aloittanut kilpailun hyväksytysti kilpailun sisäpuolella, saa tuomari-
neuvoston päätöksellä jatkaa kilpailuvaellusta kilpailun sisäpuolella. 
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Tuomarineuvoston tulee harkita vartion koko kilpailusuorituksen, tietyn tehtäväsuorituksen 
tai joidenkin tehtäväsuorituksien hylkäämistä, jos kilpailuvartio tai kilpailija rikkoo jotakin 
seuraavaa: 
o Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen (matkaohje) 

lupaa. 
o Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja ul-

kopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). 
o Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen kilpailu-

maastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden sul-
kemisen kilpailusta. 

o Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus ja/tai 
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentie-
tokone) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). 

o Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, 
rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty. 

o Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä. 
o Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. Teh-

tävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana, varusteiden ei 
tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos suunnistustehtävä on vael-
lusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja 
maalissa. 

Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen jäse-
nen todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun ku-
luessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän en-
nakkotietoa kilpailusta. 
Törkeissä tapauksissa L-SP:n Kilpailujaosto voi tuomarineuvoston esityksestä asettaa 
kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa lippukunnan kilpailukieltoon enintään 
vuoden ajaksi. 

 Puhelimet 

Kaikenlaisten radiopuhelimien hallussapito ja käyttö on kisan aikana kilpailuvartioilta eh-
dottomasti kielletty. Matkapuhelimien käyttö kisan aikana on kilpailuvartioilta ehdotto-
masti kielletty, ellei kyseessä ole avun hälyttäminen. 
 
Vartiot, joiden kilpailun aikana havaitaan käyttävän matkapuhelinta, muuhun kuin avun hä-
lyttämiseen, siirretään automaattisesti kilpailun ulkopuolelle. Vartio saa kuitenkin jatkaa 
kisan loppuun asti, mutta se ei voi kilpailla piirinmestaruudesta. 
 
Tilanteissa, joissa vartion todetaan käyttäneen puhelinta tehtävän aikana, hylätään vartion 
kilpailusuoritus ja vartio poistetaan maastosta. 

Löytötavarat 

Löytötavaroita voi kysyä kilpailun aikana kilpailutoimistosta. Kilpailun jälkeen noutamatto-
mat löytötavarat toimitetaan L-SP:n partiotoimistoon. 

Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet 

Kilpailukeskuksessa on nähtävissä tehtävien oikeat vastaukset ja tehtäväideat. 
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Kilpailutoimistossa on mahdollisuuksien mukaan henkilöitä, joille voi esittää kysymyksiä 
tehtävistä. Jos vartio on sitä mieltä, että tehtävän arvostelussa on virhe, sen tulee täyttää 
tarkistuspyyntölomake. 
Tarkistuspyyntölomakkeita on tarvittaessa saatavissa kilpailutoimistosta, ja ne palautetaan 
täytettyinä kilpailijoiden edustajalle tai kilpailutoimistoon. Tarkistuspyyntö kilpailupaikan 
alustavan tulostaulun perusteella voidaan tehdä kirjallisesti L-SP:n partiotoimistoon vielä 
kilpailun päättymistä seuraavan arkipäivän (partiotoimiston aukiolopäivä) kuluessa partio-
toimiston virka-aikana. Tarkistuspyyntö on maksuton. 
Tarkistuspyynnön voi tehdä vain omaa suoritusta koskien. Jos laskennassa havaitaan kaik-
kia vartioita koskeva virhe, järjestäjä korjaa automaattisesti kaikkien vartioiden tulokset. 
 
Vartion tulee selvittää tehtävässä olevat epäselvyydet heti, kun ne havaitaan. 
 
Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita, tehtäviä tai tehtävien arvostelua kohtaan on 
jätettävä tuomarineuvoston puheenjohtajalle, kilpailutoimistoon tai L-SP:n partiotoimis-
toon viimeistään kilpailun päättymistä seuraavan arkipäivän (partiotoimiston aukiolopäivä) 
kuluessa partiotoimiston virka-aikana. 
Vastalause tarkistettua tulosluetteloa tai arvostelua vastaan on postitettava tuomarineu-
voston puheenjohtajalle kilpailuohjeessa ilmoitetulla osoitteella viimeistään viikon kulues-
sa (postileima) varsinaisen tulosluettelon postileiman päiväyksestä. Sähköpostilla lähete-
tyssä tulosluettelossa sähköinen päiväys rinnastetaan postileiman päiväykseen. 
Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalauseen voi esittää kilpailuvartio. Vastalausemaksu 
on 50 prosenttia kilpailun osanottomaksusta, ja se tulee maksaa vastalausetta jätettäessä 
jättöpaikkaan taikka vastalausetta postitettaessa kilpailutilille (L-SP:n partiotoimistosta il-
moitettavalle L-SP:n pankkitilille) tai L-SP:n partiotoimistoon. 

Liitteet 

Liite 1 Ilmoittautumislomake 1 sivu 
Liite 2 Osanottajaluettelot sarjoittain 3 sivua 
Liite 3 Kilpailukeskuskartat 3 sivua 

 


