
YLEISTÄ
Kilpailussa noudatetaan Lounais-Suomen Partiopiirin 1.4.2019 
voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä.
Kilpailussa edetään jalan.
Kilpailupäivänä vartioiden tulee ilmoittautua kilpailupaikalla 
viimeistään klo 9.00. 

OSALLISTUMISOIKEUS
Lounais-Suomen Partiopiirin mestaruudesta kisaavan vartion 
kunkin jäsenen tulee kuulua johonkin L-SP:n lippukuntaan 
ja kilpailuvartion tulee edustaa L-SP:n lippukuntaa, johon 
vähintään yksi kilpailuvartion jäsen kuuluu. Muut vartiot voivat 
osallistua kilpailuun ulkopuolisina. Kilpailijoiden vuoden 2022 
jäsenmaksun pitää olla maksettuna. Partioon tutustujat (EVP) 
voivat osallistua keltaiseen sarjaan ilman jäsenmaksua, jos he 
eivät ole aiemmin osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpaili-
jana. Ei-vielä-partiolaiset (EVP) vastaavat omasta vakuutustur-
vastaan.

SARJAJAKO
Vihreä, punainen ja harmaa sarja ovat avoimia kaikille. Orans-
sissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa kaikkien vartion jäsenten 
tulee olla tyttöjä/naisia. Kilpailijoiden ikä lasketaan 31.12.2022 
mennessä täytettyjen vuosien mukaan. Lisäksi kilpailussa järjes-
tetään keltainen eli kevyt sarja.

Tarpojat: oranssi (tytöt), vihreä (avoin)
Vartion koko: 4–6 jäsentä
Kilpailijoiden ikä: 12–17 vuotta
Vartion yhteenlaskettu ikä enintään: 58 vuotta (4 jäsentä), 73 
vuotta (5 jäsentä) tai 87 vuotta (6 jäsentä)
Reitin pituus: 5–8 km

Samoajat: sininen (tytöt), punainen (avoin)
Vartion koko: 4 jäsentä
Kilpailijoiden ikä: 14–18 vuotta
Vartion yhteenlaskettu ikä enintään: 68 vuotta 
Reitin pituus: 6–12 km

Vaeltajat/aikuiset: ruskea (naiset), harmaa (avoin)
Vartion koko: 3 jäsentä
Kilpailijoiden ikä: vähintään 18 vuotta
Molempien sarjojen sisällä ratkotaan erikseen vaeltajaikä-
kauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki 
jäsenet ovat kilpailuvuoden lopussa 18–23-vuotiaita 
Reitin pituus: 8–15 km

Keltainen sarja
Vartion koko: 2–5 jäsentä
Kilpailijoiden ikä: vähintään 15 vuotta
Reitin pituus: 6–12 km
Sarjassa ei kilpailla piirinmestaruuksista

Ota seurantaan:
linktr.ee/koukussa22     #koukussa22

ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisesti Kuksan kautta viimeis-
tään pe 14.1.2022. Ilmoittautumaan pääsee osoitteessa  
linktr.ee/koukussa22. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee 
ilmoittaa mahdolliset erikoisruokavaliot sekä vartion majoitus-
tarve ennen kilpailua. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista. 

OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu on 55 euroa vartiolta. Osallistumismaksut 
laskutetaan lippukunnilta jälkikäteen. Kilpailusta pois jäävän 
vartion osallistumismaksua ei palauteta, mutta lippukun-
nalla on oikeus asettaa tilalle toinen vartio samaan sarjaan. 
Osallistumismaksuun sisältyy kilpailussa jaettava materiaali, 
peseytymismahdollisuus sekä lämmin ateria kilpailun jälkeen. 
Maksu sisältää myös majoituksen kilpailua edeltävänä yönä sitä 
tarvitseville. Kilpailuun ei järjestetä yhteiskuljetusta.

TEHTÄVÄLUETTELO

Maarian Kammekät toivottaa kaikki partiolaiset 
tervetulleiksi Lounais-Suomen Partiopiirin  
talvimestaruuskilpailuilhin Turkuun Maarian alueelle 
lauantaina 5.2.2022. 

KILPAILUKUTSU

OrVi SiPu RuHa Kelt.

Arjen taidot ja turvallisuus 12 12 12 12

Hyytävää x x x x

Se särki mun sydämen x x x x

Kädentaidot 12 12 11 12

Hopi Hopi! x x x x

Kala veneessä x x x x

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 8 8 11 8

Juak sää maitoo? x

Lupa laulaa x x x x

Stereonäkö x x x x

Retkeilytaidot 11 11 9 11

Silmät solmussa x x x x

Suuntima x x x x

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 8 8 8 8

Merten kuopus x x x x

Sanat näpeissä x x x x

Kilpailukohtainen painotus 9 9 9 9

Ootko koukussa? x x x x

Piscis x x x x

Tanssien pilkille x x x x

Yhteensä 60 p. 60 p. 60 p. 60 p.

YHTEYSTIEDOT 
Kilpailunjohtajat Henna Jagt Emmi Lahti  
 henna.jagt@gmail.com emmilahti@gmail.com 
 045-6311073 040-5595876
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