
 
 

KILPAILUKUTSU 
Uudenmaan partiopiirin kevätkisa TAIVAANÄÄRELÄ 2014 
10.5.2014 Pusulassa 
 
Nummen Samoojat ry kutsuu kaikkia Uudenmaan partiopiirin lippukuntia osallistumaan 

tarpojavartioillaan Uudenmaan partiopiirin partiotaitojen kevätkilpailuihin.  

 

Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan Uudenmaan Partiopiirin mestaruuskilpailujen sääntöjä (voimassa 21.2.13), siltä osin 

kun ne poikkeavat Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen säännöistä (voimassa 1.11.2012). 

 

Osanotto-oikeus 
Jokainen lippukunta saa ilmoittaa kilpailuun haluamansa määrän vartioita. Kilpailijoiden tulee olla 

SP:n jäsenmaksun maksaneita. 

 

Sarjajako  
Tyttövartiot kilpailevat oranssissa ja poika- ja yhteisvartiot kilpailevat vihreässä sarjassa. 

Osanottajien iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin.  

 

Oranssi ja vihreä sarja 

Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on neljästä kuuteen 12–17-vuotiasta 

jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 59/73/87 vuotta. Reitin 

pituus on n. 6 km. Kilpailu on päiväkilpailu.  

 

”Kelta-vihreä” sarja 

Sarjaan voivat osallistua kaikki Oranssin ja Vihreän sarjan ulkopuoliset vartiot. Kilpailuvartiossa on 

neljästä kuuteen jäsentä, yläikärajaa ei ole. Reitin pituus on n. 6 km 

 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostilla lippukunnittain viimeistään torstaina 17.4.2014  

taivaanaarela@gmail.com  

Ilmoittautumisessa on mainittava vartion nimi, lippukunta ja sarja, vartion koko sekä vj:n nimi, 

sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä erityisruokavaliot. 

 

  



 
 

Osanottomaksu  
Kaikki sarjat ilmoittautumisajan puitteissa 65€, jälki-ilmoittautuminen 90€ 

Lasku osanottomaksusta lähetetään vj:n sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisen jälkeen.  

Kilpailusta poisjäävän vartion maksua ei palauteta, mutta lippukunnalla on oikeus asettaa tilalle 

toinen vartio samaan sarjaan. 

Osanottomaksuun sisältyy kilpailussa jaettava materiaali, lämmin ateria ja peseytymismahdollisuus 

kilpailun päätyttyä. 

 

Jälki-ilmoittautuminen 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ajalla 18.4-25.4.2014 sähköpostilla taivaanaarela@gmail.com  

Jälki-ilmoittautuneilta laskutetaan 90€:n osanottomaksu.  

 

Huoltajat ja yleisö 
Huoltajille ja muille kisaan tutustujille on myynnissä huoltajapaketti, johon sisältyy 
kutsuvieraslounas, tutustumiskierros Pusulassa, kisan käsiohjelma, kisamerkki, kisan kartta sekä 
tutustuminen kilpailuun. 
Huoltajapaketti (10€) lunastetaan ennakkoilmoittautumisen perusteella kilpailutoimistosta. 
 
Kisakeskuksessa on kanttiini, josta voi ostaa muun muassa kahvia, virvokkeita, makeisia, 
sämpylöitä ja pullaa. Kisan jälkeinen ruokailu 5€. Ruokalippuja myydään kilpailutoimistosta. 
 
Tärkeitä aikoja 
Lauantai 10.5.  

Kisakeskus avataan klo 7:30. 

Sarjojen ilmoittautuminen klo 8-8:30. 

Palkintojenjako n. klo 16. 

 

Vuoden 2013 mestarit  

Oranssi: Kauriit (Rajamäen Metsänkävijät) 

Vihreä: PartsaPandat (Keravan Korvenpojat) 

 

Lisätietoja 

Järjestelysihteeri Taru Tupola puh. 0400-818179 tai taivaanaarela@gmail.com 


