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KILPAILUNOMAINEN RETKI

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. Ennakko-ohje lähetetään maililla
ilmoittautuneille.

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.

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 (arvio)
16:00 Viimeinen joukkue maalissa (tavoiteaika viimeisillekin)
16:00 Tulokset esillä ja Päättäjäiset
16:30 Kilpailukeskus suljetaan

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
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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

MUUTA

Ilmoittautuneille  lähetetään  sähköpostissa  laajempi  ennakko-ohje  ja  saattajalle
ohjeistus.

Kilpailukeskus

Kilpailukeskus, jossa kilpailujoukkueet ilmoittautuvat, sijaitsee osoitteessa Silvikintie
107, Tolkkinen. Tolkkisten Eräkettujen kololla (hiihtomaja).

Suosikaa kimppakyytejä. Pysäköinti on pääasiassa Silvikintien itälaidassa.
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