
heteka
Älä nuku onnesi ohitse!

Leijankorven alue toivottaa kaikki iloiset kisavartiot Lounais-Suomen partiopiirin partiotaitojen oranssin 
ja vihreän sarjan kevätmestaruuskilpailuihin sekä seikkailijakilpailuihin 22.4.2017 Nousiaisiin. 

SÄÄNNÖT: Kilpailuissa noudatetaan L-SP:n 1.8.2016 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen 
sääntöjä, lukuun ottamatta sarjajakoa, jonka suhteen noudatetaan SP:n 1.4.2013 voimaan 
tullutta sääntömuutoskokeilua  ja SP:n turvallisuusohjeita. Seikkailijakilpailuissa noudatetaan SP:n 
seikkailijakilpailujen määräyksiä.
OSALLISTUMISOIKEUS: Jokainen L-SP:n lippukunta voi ilmoittaa kilpailuun haluamansa määrän 
vartioita. Kaikkien kilpailijoiden SP:n jäsenmaksu tulee olla voimassa.

TEHTÄVÄLUETTELO seik. or/vi
HYVINVOINTI 11 13
Aamupala x x
Iltatoimet x x
PARTIOTIEDOT JA -TAIDOT 22 30
Olemine x x
Nyrjähtiks? x
Taju kankaalla x
Jokamiehenoikeudet x x
Tieto lisää tuskaa x
Esineetki 100v x x
KÄTEVYYS 14 18
Heteka x x
Letti hyvin x x
SUUNNISTUS 8 9
Rastit hukas x x
Aamuks kotio x x
YLLÄTYS 5 10
Piip piip x
Häikäsee x x
YHTEENSÄ 60 80

SARJAJAKO: Oranssi ja vihreä sarja
Kilpailuvartio on saman lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on 4-6 12-17-vuotiasta jäsentä. 
Kilpailuvartion yhteenlaskettu ikä saa olla enintään 57-vuotta (neljä jäsentä), 73 vuotta (viisi jäsentä) tai 86 
vuotta (kuusi jäsentä). Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden aikana täytetyin vuosin. Tyttövartiot 
kilpailevat oranssissa sarjassa ja poika- ja sekavartiot vihreässä sarjassa.
Seikkailjasarja
Kilpailuvartio on saman lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on 4-6 10-13-vuotiasta jäsentä. Lisäksi mukana 
tulee olla vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee vartion mukana koko kilpailun ajan, mutta ei osallistu 
tehtävien suorittamiseen ellei toisin mainita. 
Kilpailutehtävät suunnitellaan ensisijaisesti vartioille, joissa on viisi jäsentä. Reitin pituus on oranssilla ja vihreällä 
sarjalla n. 7 km ja seikkailijasarjalla n. 5km. Kilpailu on päiväkilpailu. 

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Kuksan kautta viimeistään 30.3.2017 osoitteessa 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=13683 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdolllista 11.4.2017 klo 13.30 saakka partiotoimistoon Riikka Hosiostolle 
puh. 050 312 94 25, s-posti riikka.hosiosto@partio.fi

OSALLISTUMISMAKSU: Kilpailun hinta on 40e/vartio. Jälki-
ilmoittautumismaksu on 70e/vartio. Osallistumismaksut 
laskutetaan lippukunnilta jälkikäteen. Maksu sisältää kilpailussa 
jaettavan materiaalin ja lämpimän ruoan kisan jälkeen sekä 
majoittautumisen sitä tarvitseville kilpailua edeltävänä yönä. 
Kisakeskuksessa on mahdollisuus peseytyä kilpailun jälkeen. 
Yöpyjille aamiainen kisa-aamuna on 3€/ henkilö. Mikäli 
riittävästi halukkaita löytyy, voidaan piirin pohjoisosasta järjestää 
yhteiskuljetus kisapaikalle. 
Lisätietoja kisojen nettisivuilta www.ruskonmaununpartio.fi/
heteka2017, facebook Heteka2017.

VUODEN 2016 SAVU –KEVÄTKISAN 
MESTARIT:

Oranssi HiiskuPuput,
Raision KilliNallit

Vihreä Tiira,
Turun Sinikotkat

Seikkailijat Telkkä,
Turun Sinikotkat

LISÄTIEDOT:

www.ruskonmaununpartio.net/
heteka2017

facebook: Heteka2017

Kilpailunjohtaja Maria Sankari
p. 0505752682, maria_sankari@hotmail.com

Järjestelysihteeri Sofia Rusi
p. 0400727753

sofia.rusi@gmail.com


