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Löytöretkeilijä Elokivi  on kokenut maailmanympärysmatkailija..  Elokivi  on päättänyt

ottaa mukaansa nokkelia ja käsistään käteviä partiolaisia, jotka toivottavasti pystyvät

auttamaan hänet läpi tutuista ja myös uusista tilanteista, joita kilpailun aikana tullaan

näkemään.

Kisanjohtajan terveiset
Kilpailunjohtaja  ja  muut  järjestäjät  toivottaa  joukkueenne  tervetulleiksi  Löytöretki
2015 –kilpailuun. Retkenomainen kisailu käydään Tolkkisten hienoissa maisemissa,
toivon  mukaan  joukkueilla  on  hetki  aikaa  katsoa  myös  kaunista  keväistä  luontoa
ympärilläään.

Kilpailu on rento retkimäinen tapahtuma, joissa partiolaiset pääsemät haastamaan
itseänsä ja  testaamaan opittuja  taitoja  erilaisilla  rasteilla  ja  tehtävissä.  Joukkueen
odotetaan  suoriutuvan  tehtävistä  omatoimisesti.  Saattaja  on  mukana  erityisesti
saattamassa ja varmistamassa joukkueen yleistä turvallisuutta ja hyvinvointia.

YLEISET TIEDOT

Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjänä ippukunnat: Tolkkisten Eräketut ja Porvoon Polunlöytäjät

Kilpailun johtaja
Ville Saarela, 050 4626 438, ville@eraketut.f

Lisätietoja kilpailuista löytyy Internet-sivuilta:
www.eraketut.f

Kilpailukeskus
Kilpailukeskus, jossa kilpailujoukkueet ilmoittautuvat, sijaitsee osoitteessa Silvikintie
107, Tolkkinen. 

Suosikaa kimppakyytejä. Pysäköinti on pääasiassa Silvikintien itälaidassa.
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KILPAILU

Osallistumisen Ilmoittaminen
Partiolaiset  ilmoittautuvat  osallistumisestaan  omaan  lippukuntaan.  Lippukunta
kokoaa joukkueet ja ilmoittaa ne kilpailun järjestäjille.

Lippukuntien  partiolaisten  ilmoittautuminen  tapahtuu  mahdollisimman  pian,
kuitenkin  viimeistään  keskiviikkona  8.4.2015  klo  21  mennessä,  ensisijaisesti
tekstiviestillä:

Porvoon Polunlöytäjät, Hanna, 050 469 1996

Tolkkisten Eräketut, Ville, 050 4626 438

Saattajien  ilmoittautuminen  kuten  yllä.  Lisätietoja  voi  tarvittaessa  kysyä  omasta
lippukunnasta. Olemassa on myös saattajan ohje.

Ilmoittautuminen kilpailupaikalle saapuneeksi
Ennakkoilmoittautuneet  joukkueet  ilmoittautuvat  saapuneensa  liitteenä  olevalla
ilmoittautumislomakkeella  heti  kilpailukeskukseen  saavuttuaan.  Ilmoittautuessa
ryhmän saattaja  esittää  kaikkien  jäsenten  vuoden  2015  jäsenkortin  tai  vastaavan
todisteen  Suomen  Partiolaisten  jäsenyydestä.  Mikäli  joukkueen  kokoonpano  on
partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, ryhmä kilpailee kilpailun ulkopuolella.

Huoltajat ja yleisö
Huoltajat ja yleisö eivät saa liikkua kilpailumaastossa itsenäisesti. Huoltajat ja yleisö
voivat seurata kilpailua lähtörastilla sekä viimeisellä maali-rastilla.

Yleisaikataulu
Sunnuntai 12.4.2015

11:30 Kilpailukeskus aukeaa ja saapumisesta ilmoittautuminen alkaa
11:50 Saapumisesta ilmoittautuminen päättyy
12:00 Kilpailun avajaiset
12:05 Kilpailun lähtö
14:30 Ensimmäinen joukkue maalissa
16:00 Viimeinen joukkue maalissa
16:00 Päätös
16:30 Kilpailukeskus suljetaan

Avajaiset ja lähtö
Kisan avajaiset järjestetään sunnuntaina klo 12:00. Sitä ennen joukkueet saattajineen
ovat ryhmittäytyneet kilpailunumeronsa mukaiselle paikalle avajaispaikalla. 

Peseytyminen ja vaihtovarusteet
Kotona.  Retkellä  tarpeelliset  vaihtovarusteet  mukaan  tai  vaikka  autoon.  Kilpailun
lähtöpaikalla ei välttämättä ole miehitystä koko kilpailun ajan.
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Vakuutus
Joukkueet  kilpailevat  omalla  vastuullaan.  Kilpailijat  on  vakuutettu  Suomen
Partiolaisten  jäsenmaksuun  sisältyvällä  tapaturma-  ja  vastuuvakuutuksella
(partiovakuutus).  Kaikkien  kilpailijoiden  (myös  kilpailun  ulkopuolella)  tulee  olla
Suomen  Partiolaisten  voimassaolevan  jäsenmaksun  maksaneita  (vuoden  2015
jäsenmaksu).

Säännöt ja määräykset
Jokaisella kilpailijalla on oltava partiohuivi kaulassaan koko kilpailun ajan.

Kilpailussa  noudatetaan  voimassaolevia  Uudenmaanpartiopiirin  sudenpentu-  ja
seikkailijakilpailujen sääntöjä soveltuvin osin kilpailunjohtajan päätöksen mukaisesti. 

Joukkueiden  on  etukäteen  tutustuttava  SP:n  Turvallisuusohjeisiin.
Toimitsijoiden,  tehtäväkäskyjen  tai  kilpailun  ohjeiden  turvallisuusmääräysten  tai
-varusteiden laiminlyönti suorituksissa johtaa ko. tehtäväsuorituksen hylkäämiseen.
Turvallisuusmääräyksiä rikkova tai laiminlyövä joukkue voidaan poistaa kilpailusta.

Joukkue on velvollinen itse merkitsemään vastauslomakkeisiin, kilpailukortteihin ja
suorituksiin  oman  nimensä  ja  numeronsa.  Saattaja  voi  tarvittaessa  auttaa
joukkuetta lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä maaliin. Kilpailujoukkue ei saa jakaantua
kilpailun aikana. 

Rastit on kierrettävä tehtäväkäskyissä ja kartoissa ilmoitetussa järjestyksessä.

Käyttäytyminen
Kilpailussa on noudatettava rehdin partio- ja kilpailuhengen mukaista käytöstä. 

TEHTÄVÄLUETTELO

Tehtävä supe seik
Linnulle koti x x
Partiolainen x x
Luonto lähellä x x
Kiehuu jo x x
Haaveri x x
Ripustus x x
Tulistelu x x
Arvio x

Muutokset tehtäväluettelossa
Seikkailijoille lisätty tehtävä: Arvio.
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VARUSTEET

Pakolliset varusteet

Henkilökohtaiset varusteet
- puukko
- ensiside tai vastaava
- kynä
- istuinalusta
- partiohuivi
- valmiiksi täytetty juomapullo, vähintään 5 dl
- eväät 
- muki
- reppu varusteille
- vuoden  2015  jäsenkortti  (ei  tarvi  metsään)  tai  tosite  Suomen  Partiolaisten

jäsenyydestä tai lippukunnan yhteinen lista maksaneista jäsenistä (vakuutus)
- vaihtovaatteet (ei tarvi metsään)

Eväät
On tärkeää, että jokaisella on mukana tarpeeksi omia eväitä, kuten leipiä ja hedelmiä,
jotta  jaksetaan  kilpailla  koko  päivän.  Juotavaa  on  otettava  tarpeeksi  mukaan
lämpimällekin päivälle.

Ryhmäkohtaiset varusteet
- ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, idealside, laastaria, sidetaitoksia)
- karttasuojus (karttamuovi, -laukku tai vastaava)
- 2 joukkueen nimellä ja numerolla varustettua lappua kiinnitysnauhalla
- joukkueen kisanumero & hakaneuloja sen kiinnittämiseen
- retkikeitin (vähintään 1 kattila)
- polttonestettä
- tulitikut
- 2 vasaraa
- 1-2 sahaa
- 1-2 rullamittaa
- hiomapaperia
- kompassi

Huomautus matkapuhelimista
Joukkueille  ja  saattajille  muistutetaan,  että  kaikenlaisten  radiopuhelimien,
matkapuhelimien ja muiden vastaavien matkaviestimien käyttö partiotaitokilpailussa
on kielletty. Kilpailun lähtölaukauksen jälkeen kilpailijoilla havaitut matkapuhelimet
ja  vastaavat  sähköiset  viestimet  johtavat  automaattisesti  ryhmän  sulkemiseen
kilpailun  ulkopuolelle  sekä  puhelimen  takavarikointiin  loppukilpailun  ajaksi.
Saattajalla saa olla  yksi  puhelin mukana hätätilanteita varten.  Sitä ei  saa
käyttää  muuten kisan aikana ja  se  säilytetään  poissa  näkyvistä.  Saattajan
turvapuhelin on mukana omalla vastuulla.
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LISÄOHJEITA

Kilpailunumerot
Jokaisessa joukkueessa yksi kilpailija kantaa kilpailun ajan ryhmän mukanaan tuomaa
numerolappua vaatteissaan siten, että numero on selvästi näkyvillä. Lapun koko on
vähintään A5.

11 Eräsokerit 1 Tolkkisten Eräketut
12 Eräsokerit 2 Tolkkisten Eräketut
13 Supe 1 Porvoon Polunlöytäjät
14 Supe 2 Porvoon Polunlöytäjät

21 Eräoravat Tolkkisten Eräketut
22 Seik 1 Porvoon Polunlöytäjät

Juomavesi ja ruokahuolto
Joukkue vastaa itse tarvitsemastaan juomavedestä ja kantaa sen mukanaan kilpailun
aikana.

Kilpailumaasto
Kilpailu käydään metsässä. Säänmukainen vaatetus ja vedenpitävät kengät, maasto
on paikoitellen märkää! Vesisateen sattuessa sadevarustus on tarpeellinen.

Kilpailukartat ja –radat
Karttana käytetään suunnistuskarttaa (1:10000). 

Kilpailuratojen pituudet:

Sudenpennuila noin 3 km (helppoa suunnistusta polkuja pitkin)

Seikkailijoilla noin 5 km (helppoa suunnistusta polkuja pitkin)

Tehtävärastit on merkitty sekä karttaan että maastoon numeroilla.

Rastit
Tehtävärastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin sekä rastin numerolla
/ koodilla. 

Tehtävärasteille saavuttaessa joukkueen tulee ilmoittautua tekemällä partiotervehdys
ja  sanomalla  selvästi  joukkueen  nimi  ja  numero.  Esimerkiksi:  "Punapäänarskut
numero 15, vahvuus 1+5, ilmoittautuu rastille 7." 

Ennen  rastilta  poistumista  ryhmän  tulee  saada  siihen  lupa  suorituspaikan
rastihenkilöltä tai erillisen poistumispisteen valvojalta. 
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Kiellot, määräykset ja rajoitukset
Tulenteko  ja  puiden tai  polttopuiden kerääminen on  kielletty  koko  kilpailun  ajan.
Talojen pihojen ja peltojen läpi kulkeminen on kielletty. Luonnonsuojelualueilla saa
liikkua vain polkuja pitkin.

Kilpailujoukkue huolehtii  omista  roskistaan koko kilpailun  ajan.  Kätevyystehtävien
yhteydessä  järjestäjille  voi  jättää  tehtävän  tekemisessä  syntyneet  roskat
roskapussissa. Kilpailujoukkueen mukanaan tuomat roskat (mm. eväiden pakkaukset
ja  ongelmajätteet,  kuten  paristot)  ryhmä  kuljettaa  itse  mukanaan  pois
kilpailumaastosta ja huolehtii niiden asianmukaisesta loppusijoituksesta. 

Eksyminen ja keskeyttäminen
Mikäli ryhmä eksyy, muistakaa pysyä rauhallisina! 

Jos huomaatte olevanne eksyksissä, pysähtykää selvittämään sijaintianne. Selvittäkää
ensin, missä paikassa tiesitte viimeisen kerran sijaintinne tarkasti. Selvittäkää tämän
jälkeen kuljettu reitti ja paikantakaa näkyvien maastonkohtien perusteella sijaintinne.

Tehtävärastien  väliin  jättäminen  tulkitaan  kilpailun  keskeyttämiseksi.  Jos  joukkue
päättää  keskeyttää  suorituksensa,  sen  tulee  ilmoittautua  lähimmällä  rastilla,  jotta
järjestäjät  saavat  tiedon  keskeytyksestä.  Tämän  jälkeen  joukkue  siirtyy  itse
kilpailukeskukseen, jossa sen tulee ilmoittautua uudelleen. Loukkaantumistilanteissa
kilpailun järjestäjä kuljettaa loukkaantuneet ryhmän jäsenet kilpailukeskukseen tai
tarvittaessa jatkohoitoon. 

Mikäli joku joukkueen jäsenistä joutuu jättämään kilpailun kesken sairastumisen tai
loukkaantumisen takia, se ei automaattisesti sulje koko ryhmää kilpailun ulkopuolelle.
Päätöksen tällaisissa tapauksissa tekee tuomarineuvosto / kilpailun johtaja.

Lääkintähuolto
Kilpailujoukkueet  ovat  varustautuneet  pieniä  tapaturmia  varten  omilla
ensiapuvälineillä.  Vakavammissa tapauksissa ryhmän tulee ottaa yhteys lähimpään
rastiin ja sen henkilökuntaan. 

Tulokset
Kilpailun tulokset ilmoitetaan lippukuntiin kilpailun jälkeen. Joukkueet kilvoittelevat
ensisijassa itseään vastaan.

Maali ja päätös
Maali  sijaitsee  eri  paikassa  kuin  lähtö.  Joukkueille  suositellaan  kilpailupaikalle
jäämistä  siksi  aikaa  kunnes  kaikki  ovat  saapuneet  maaliin,  jonka  jälkeen  voidaan
järjestää pientä päätösohjelmaa. 

Löytötavarat
Kilpailun aikana kadonneita tavaroita voi kysellä lippukunnista. Kaikkiin tarvikkeisiin
tulee  kirjoittaa  omistajan  nimi  ja  lippukunta,  jolloin  tavarat  palautuvat
todennäköisemmin ja helpommin omistajalleen. 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Palautetaan kilpailukeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Yhteydessä 
esitetään kaikkien kilpailijoiden vuoden 2015 jäsenkortit tai tositteet 
Suomen Partiolaisten jäsenyydestä.

Joukkueen nimi ja numero
______________________________________________________

Lippukunta _______________________________________________________

Joukkueen jäsenet
Nimi Syntymävuosi

1) ________________________________ _____________________

2) ________________________________ _____________________

3) ________________________________ _____________________

4) ________________________________ _____________________

5) ________________________________ _____________________

6) ________________________________ _____________________
 

7) ________________________________ _____________________

8) ________________________________ _____________________

Saattaja ________________________________puh. ________________

Ilmoittajan  allekirjoitus
_____________________________________________________

Nimen selvennys _____________________________________________________
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