
KILPAILUKUTSU

LOUNAIS-SUOMEN  
PARTIOPIIRIN  

TALVIMESTARUUSKILPAILUT 
11.2.2023 HARJAVALLASSA

Hätätapaus, hätätapaus! Vastaa 
Huittisten alueen kutsuun ja 

tule kilpailemaan partiotaitojen 
piirinmestaruuksista talvisten 
haasteiden parissa päivänsä  

mukaisella 112-teemalla.  
Kilpailussa edetään jalan.

SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan L-SP:n 1.4.2019 voimaan tulleita par-
tiotaitokilpailujen sääntöjä ja Suomen Partiolaisten  
turvallisuusohjeita.

OSANOTTO-OIKEUS
Piirinmestaruudesta kilpailevan vartion kunkin jäsenen tulee 
kuulua johonkin L-SP:n lippukuntaan, ja kilpailuvartion tulee 
edustaa L-SP:n lippukuntaa, johon vähintään yksi kilpailuvartion 
jäsen kuuluu. Lippukunnan lähettämien vartioiden määrää ei 
ole rajattu. Muut vartiot voivat osallistua kilpailuun  
ulkopuolisina. 

Kilpailuihin voivat osallistua kilpailuvuonna vähintään 12 
vuotta täyttävät SP:n jäsenmaksun vuodelle 2023 maksaneet 
partiolaiset. Ei-vielä-partiolaiset (EVP) voivat osallistua kilpai-
luun ilman jäsenmaksua, jos he eivät ole aiemmin osallistuneet 
partiotaitokilpailuun kilpailijana. EVP:t vastaavat omasta 
vakuutusturvastaan.

SARJAJAKO
Vihreä, punainen, harmaa ja keltainen sarja ovat kaikille  
avoimia. Oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa kaikkien 
vartion jäsenten tulee olla tyttöjä/naisia. Kilpailijoiden iät 
lasketaan 31.12.2023 mennessä täytetyin vuosin. Keltaisessa 
sarjassa ei kilpailla piirinmestaruuksista.

Oranssi (tarpoja tytöt) ja vihreä (tarpoja avoin)
Vartion koko: 4 - 6 jäsentä
Kilpailijoiden ikä: 12 - 17 vuotta
Vartion yhteenlaskettu ikä enintään: 4 hlöä 58 v,  
  5 hlöä 73 v, 6 hlöä 87 v
Kilpailureitin pituus: 3 - 8 km

Sininen (samoaja tytöt) ja punainen (samoaja avoin)
Vartion koko: 4 jäsentä
Kilpailijoiden ikä: 14 - 18 vuotta
Vartion yhteenlaskettu ikä enintään: 68 v
Kilpailureitin pituus: 8 - 18 km

Ruskea (vaeltaja naiset) ja harmaa (vaeltaja avoin)
Vartion koko: 3 jäsentä
Kilpailijoiden ikä: vähintään 18 vuotta
Molempien sarjojen sisällä ratkotaan erikseen vaeltaja- 
  ikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden 
  kaikki jäsenet ovat 18 - 23 -vuotiaita.
Kilpailureitin pituus: 10 - 20 km

Keltainen sarja
Vartion koko: 2 - 5 jäsentä
Kilpailijoiden ikä: vähintään 15 vuotta
Kilpailureitin pituus: 5 - 15 km

ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisesti Kuksan kautta osoit-
teessa kuksaan.fi/54348 viimeistään 11.1.2023 käyttämällä 
vartionjohtajan henkilökohtaista PartioID-tunnusta.

OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu on 75 € / vartio. Osallistumismaksut lasku-
tetaan lippukunnilta jälkikäteen. Ilmoittautumisen päättymisen 
jälkeen kilpailusta pois jäävän vartion osallistumismaksua ei 
palauteta, mutta lippukunnalla on oikeus asettaa toinen vartio 
peruneen vartion tilalle samaan sarjaan. 

Osallistumismaksuun sisältyy kilpailussa jaettava materiaali, 
lämmin ateria ja peseytymismahdollisuus maalissa sekä 
majoitus kisoja edeltävänä yönä. Vartion tulee ilmoittaa  
majoitustarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä. 

Piiri järjestää kilpailupaikalle erillismaksullisen yhteiskuljetuk-
sen, jos osallistujia ilmoittautuu kuljetukseen riittävästi. Sitovat 
ilmoittautumiset yhteiskuljetukseen tulee tehdä kisailmoittau-
tumisen yhteydessä.

TEHTÄVÄLUETTELO

VUODEN 2020 HALLITSEVAT MESTARIT
Oranssi: Loistava löpötankki, Nuotiotytöt ry
Vihreä: Champions, Mellilän Menninkäiset
Sininen: Pohjanoteeraus, Nuotiotytöt ry
Punainen: Lutikan Lusikat 2, Ruskon Maunun Partio
Ruskea: Kristalli, Maarian Kämmekät
Harmaa: Karhu, Yläneen Korpijunkkarit

YHTEYSTIEDOT
Kilpailun järjestävät Huittisten alueen lippukunnat

lounaissuomi.partio.fi/nyt/hatatapaus

Kilpailunjohtaja Emilia Asikainen,  
emilia.asikainen-saarimaa@partio.fi, p. 050 405 1649
Järjestelysihteeri Enni Heikintalo, enni.heikintalo@partio.fi,  
p. 040 199 4102

 or/vi si/pu ru/ha kelt.

Arjen taidot ja turvallisuus 12 12 11 12

  Tuli on irti! x x x x

  72h x x x x

  Kruunu tikittää x x x x

Kilpailukohtainen painotus 11 11 10 11

  Paineen alla x x x x

  Kuuluuko? x x x x

Kädentaidot 8 8 8 8

  Puusta x x x x

Luova ajattelu ja  
ongelmanratkaisu

12 12 12 12

  Oisko sillä tää? x x x x

  Lost x x x x

  Tukka putkella x x x x

Retkitaidot 9 9 12 9

  Pulahdus   x  

  Un régal dans la forêt x x x x

  Metri sinne tai tänne x x x x

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 8 8 7 8

  Hyvä me! x x x x

  Kiitos ja anteeks x x x x


