Sudenpentukilpailu
7.5.2016
Raisiossa

KISANJOHTAJAN TERVEISET
Meille nämä kisat merkitsevät suurta ponnistusta sisarlippukuntien kanssa sekä näyttöä
hienosta yhteistyöstä niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Emme ole vielä kisaamaan
ehtineet, mutta saattajan rooli on tuttu. Myös rastihenkilön-pestiä on tullut kokeiltua.
Kaikki kisat ovat olleet upeita hetkiä niin maisemien, luonnossa liikkumisen, ystävien ja
uusien tuttavien takia, joita olemme aina saaneet kisoista. Nyt kisajohtajina koemme, että
pääsemme todella voittamaan itsemme ja oppimaan uutta. Tämä on ollut haaste, josta myös
me järjestäjät saamme upeita muistoja, joista puhutaan vielä pitkään.
Sudenpentukisat ovat aina olleet perinteisiä sudenpentulaumojen taitojen mittelöintejä, ja
sitä ne ovat tänäkin vuonna. Kisat on rakennettu vuoden 2016 Roihu-teeman ympärille.
Toivomme kaikkien lähtevän hymy huulilla mukaan kisaamaan ja testaamaan taitojaan.
Roihuavin terveisin Susanna Purtsi ja Toni Kallio

YLEISET TIEDOT
Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjä on Maarian Partioyhtymä (Koroisten Ritarit, Koroisten Sarpiot,
Maarian Kämmekät, Maarian Tähkät)

Kilpailun johtaja
Susanna Purtsi, 0408281453, susannapurtsi1@gmail.com
Toni Kallio, 0405531527, tonikall@gmail.com

Järjestelysihteeri
Krisse Peippo, 0408229261, krisse.peippo@gmail.com
Lisätietoja kilpailuista löytyy Internet-sivuilta:
http://www.maariantahkat.fi/kipinanhetki-2016/

Kilpailukeskus
Kilpailukeskus, jossa kilpailujoukkueet ilmoittautuvat sijaitsee Kerttulan
liikuntakeskuksessa osoitteessa Kisakatu 3, 21200 Raisio.
Noudatathan saapuessasi järjestäjien ohjeita ja opasteita.
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KILPAILU
Ilmoittautuminen
Joukkueet ilmoittautuvat liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella heti
kilpailukeskukseen saavuttuaan. Ilmoittautuessa ryhmän saattaja esittää kaikkien jäsenten
vuoden 2016 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 kilpailun alkua lähtörastilla sekä palkintojen jakoa maalissa.

Yleisaikataulu
Lauantai 7.5.2016

08:15 Kilpailukeskus aukeaa ja ilmoittautuminen alkaa
09:00 Ilmoittautuminen päättyy
09:15 Kilpailun avajaiset
09:30 Kilpailun lähtö
13:30 Ensimmäinen joukkue maalissa (arvio)
16:30 Viimeinen joukkue maalissa
17:00 Päättäjäiset ja palkintojen jako (palkinnot jaetaan, jos tulokset valmiit)
Kilpailukeskus suljetaan viimeistään 18:00

Avajaiset ja lähtö
Kilpailun avajaiset järjestetään lauantaina klo 09:15. Sitä ennen joukkueet saattajineen ovat
ryhmittäytyneet kilpailunumeronsa mukaiselle paikalle avajaiskentällä.

2

Peseytyminen ja vaihtovarusteet
Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta. Tavarat, joita ei tarvita maastossa, voi
jättää kisan ajaksi säilytykseen ilmoittautumispisteeseen.

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 2016 jäsenmaksu).

Säännöt ja määräykset
Jokaisella kilpailijalla on oltava partiohuivi kaulassaan koko kilpailun ajan.
Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia Lounais-Suomen partiopiirin sudenpentu- ja
seikkailijakilpailujen sääntöjä.
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.
Jokainen kilpailuvartio saa kilpailukortin, josta selviää rastien kiertojärjestys. Kilpailukortti
on esitettävä rastille saavuttaessa.

Saattaja
Pentueella on oltava mukana vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee pentueen mukana
koko kilpailun läpi. Saattaja ei saa osallistua tehtävien suorittamiseen ellei sitä erikseen
mainita. Saattaja voi auttaa pentuetta tehtäväkäskyn lukemisessa ja vastausten
kirjoittamisessa, mutta hän ei saa neuvoa itse suorituksessa. Mikäli saattaja osallistuu
suoritukseen, jossa tehtäväkäsky ei sitä edellytä, suoritus voidaan tuomita tehtäväkäskyn
vastaiseksi. Saattajalla ei tarvitse olla aikaisempaa partiokokemusta. Saattajan tulee pystyä
valvomaan pentueen trangian käyttöä. Lisätietoa saattajalle löytyy Saattajan ohjeesta.
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Käyttäytyminen
Kilpailussa on noudatettava rehdin partio- ja kilpailuhengen mukaista käytöstä.

TEHTÄVÄLUETTELO
Rakenna Roihu

6

Fiksu kipinä

3

Kipinästä roihuksi

6

Kipinä veden vartijana 5
Kipinä suunnistaa

4

Syty ja sammu ABC

4

Kipinän iloiset värit

6

Kipinä pohtii

3

Ratkeaako

4

Kipinä auttaa

6

Syttyykö kipinä?

4

Sammuuko kipinä?

4

Muutokset tehtävä- ja pisteluettelossa
Ei muutoksia.

VARUSTEET
Pakolliset varusteet

Henkilökohtaiset varusteet
-

puukko
ensiside tai vastaava
kello
lyijykynä
istuinalusta
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-

partiohuivi
heijastin
valaisin
valmiiksi täytetty juomapullo, vähintään 0,5l
eväät
ruokailuvälineet (ei metsään)
vuoden 2016 jäsenkortti (ei metsään) tai tosite Suomen Partiolaisten jäsenyydestä

Kaikkiin varusteisiin tulee merkitä omistajan nimi ja lippukunta.

Eväät
Lämmin ruoka tarjotaan osallistujille maalissa.
On tärkeää, että jokaisella on mukana tarpeeksi omia eväitä, kuten leipiä ja hedelmiä, jotta
jaksetaan kilpailla koko päivän. Järjestäjä tarjoaa kilpailijoille mahdollisuuden täydentää
juomavesivarastoaan ainakin kilpailukeskuksessa ja keskusrastilla, joten juotavaa on
otettava tarpeeksi mukaan lämpimällekin päivälle.

Ryhmäkohtaiset varusteet
-

ensiapupakkaus pienten vammojen hoitoon (leveä sideharsorulla, idealside,
laastaria, sidetaitoksia)
karttasuojus (karttamuovi, -laukku tai vastaava)
1 kpl joukkueen nimellä ja numerolla varustettu lappu kiinnitysnauhalla
joukkueen kisanumero ja hakaneuloja sen kiinnittämiseen (kts. Kilpailunumerot)
retkikeitin (2 kattilaa)
polttoaine retkikeittimeen puoleksi tunniksi
tulitikut
desilitranmitta
kauha
vispilä
ruokalusikka
pieni leikkuulauta
veitsi
kompassi
lyijykynä
hiomapaperia
2 jugurttipurkkia/kertakäyttökuppia
2 maalisivellintä tai pientä pensseliä (koko 6-12 mm)
rullamitta
1-2 vasaraa
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Huomautus matkapuhelimista
Joukkueille ja saattajille muistutetaan, että kaikenlaisten radiopuhelimien,
matkapuhelimien ja muiden vastaavien matkaviestimien hallussapito ja 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. Saattajan puhelin on mukana
omalla vastuulla. Saattaja saa käyttää puhelinta kilpailun valokuvaamiseen. Valokuvien
käyttö tehtävissä johtaa ryhmän sulkemiseen kilpailun ulkopuolelle.

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. Numeroiden korkeus vähintään 10 cm.

Joukkueen
numero
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Joukkueen nimi
Tiikerit
Superkotkat
Merihaamut
Majavat
Majava
kopardit
Kimaltavat Keijut
Kotkat 2
Oravanmarjat
Kultajoutsenet
Sudet
Kultahaukat
Pörröhännät
Tiikerit 1
Leppäkertut
Delfiinit
Leppäkertut
Rakina 1
Saukko
Tähdet1
Rakina 3
Sudet II
TaTu2
Supersudet 1

Lippukunta
Kaarinan Korpiklaani ry
Merimaskun Reimarit ry
Merimaskun Reimarit ry
Maarian Kämmekät ry
Turun Sinikotkat ry
Kopardit ry
Littoisten Pirtapiiat ry
Liedon Eränkävijät
Mikaelin Sinikellot ry
Naantalin Siniset ry
Mynämäen Maahiset ry
Liedon Eränkävijät
Liedon Eränkävijät
RajakivenKiertäjät ry
Louhen-Tytöt ry
Maarian Kämmekät ry
Kaarinan Sädetytöt ry
Raision KilliNallit
Turun Sinikotkat ry
Laitilan Lumikit ry
Raision KilliNallit
Liedon Eränkävijät
Taivassalon Tupshaukat ry
Rymättylän Märssyvahdit ry
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Supersudet 3
Kotkat 1
TaTu 1
Ilvekset
Solmuntekijät
Miekkavalaat
Kätyrit
Sudet
Kotkat
Norppa
Merikotkat
Tähtisumu
Lepakot2
Bubut 2
Bubut 1
Metsämännynkävyt
Metsäkatajanmarjat
Metsäkuusenneulaset
Pöllöt
Piisami
Apinat
Delfiinit 1
Supersudet 2
Lumileopardit
Tupsukorvat
Ketunpojat
Tiikerit
Biisonit
Villivadelmat
Kultajoutsenet 2
Pyöriäiset
Sudet
Bossut
Tiikerit 2
Mehiläiset
Oravat
Leppikset
Sudentassut
Norpat
Villivarsat
Salamapennut
Ketut
Bubut 3
Delfiinit2

Rymättylän Märssyvahdit ry
Liedon Eränkävijät
Taivassalon Tupshaukat ry
Liedon Eränkävijät
Littoisten Pirtapiiat ry
Naantalin Siniset ry
Merimaskun Reimarit ry
Liedon Eränkävijät
Kolkankävijät ry
Turun Sinikotkat ry
Jokikylän Pojat ry
Rantakaarinat ry
Jokikylän Pojat ry
Narvin Tytöt ry
Narvin Tytöt ry
Marjatat ja Mikon Pojat ry
Marjatat ja Mikon Pojat ry
Marjatat ja Mikon Pojat ry
RajakivenKiertäjät ry
Turun Sinikotkat ry
Auran Eräkurjet ry
Auran Eräkurjet ry
Rymättylän Märssyvahdit ry
Liedon Eränkävijät
Liedon Eränkävijät
Maarian Kämmekät ry
Ruskon Maunun Partio ry
Ruskon Maunun Partio ry
Rantakaarinat ry
Naantalin Siniset ry
RajakivenKiertäjät ry
Auran Tähti Pojat
Kaarinan Korpiklaani ry
RajakivenKiertäjät ry
Kaarinan Sädetytöt ry
Liedon Eränkävijät
Kolkankävijät ry
Liedon Eränkävijät
Mynämäen Maahiset ry
Maarian Kämmekät ry
Rantakaarinat ry
Liedon Eränkävijät
Narvin Tytöt ry
Auran Eräkurjet ry
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168
169

Delfiinit
Rokkaavat Hymylit

Kolkankävijät ry
Littoisten Pirtapiiat ry

Juomavesi ja ruokahuolto
Joukkue vastaa itse tarvitsemastaan juomavedestä ja kantaa sen mukanaan kilpailun
aikana. Järjestäjä tarjoaa kilpailijoille mahdollisuuden täydentää juomavesivarastoaan
ainakin kilpailukeskuksessa ja keskusrastilla.
Kilpailun osanottomaksuun sisältyy sääntöjen mukaisesti lämmin ateria, joka tarjotaan
maalissa. Kilpailijoilla ja saattajalla pitää olla omat ruokailuvälineet tätä ateriaa varten.
(Ruokailuvälineitä ei tarvitse kantaa maastossa mukana, vaan ne voi jättää kisakeskukseen
säilytykseen joukkueen yhteisessä nimikoidussa kassissa).

Kilpailumaasto
Kilpailu käydään taajama-alueen lähellä olevilla metsäalueilla ja siellä risteilevillä
pururadoilla.

Kilpailukartat ja -radat
Kilpailukarttana käytetään peruskarttaa jonka mittakaava 1:5000.
Jokainen kilpailuvartio saa kilpailukortin, josta selviää rastien kiertojärjestys. Kilpailukortti
on esitettävä rastille saavuttaessa.

Kilpailuratojen pituudet:
Radan pituus on noin 2,8 km, rata on viitoitettu.
Rastit on merkitty maastoon A4-kokoisilla papereilla, joissa on rastin tunnus.

Rastit
Tehtävärastit on merkitty maastoon rastin tunnuksella.
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.

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

Oikeat vastaukset ja tulokset
Tehtävien oikeat vastaukset ovat nähtävissä maalissa.
Kilpailun tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailun lopulliset tulokset toimitetaan
kilpailujoukkueille viikon kuluessa kilpailusta. Tulokset julkaistaan myös kilpailun Internetsivulla.
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Maali ja päättäjäiset
Maali sijaitsee samassa paikassa kuin lähtökin. Päättäjäiset alkavat, kun kaikki kilpailijat
ovat saapuneet maaliin. Päättäjäisten yhteydessä jaetaan palkinnot, mikäli tulokset saadaan
valmiiksi pian sen jälkeen, kun kaikki ovat maalissa. Päättäjäisten alkua ei haluta venyttää,
vaikka tuloksia ei saataisikaan valmiiksi nopeasti.

Löytötavarat
Kilpailun aikana kadonneita tavaroita voi kysellä kilpailutoimistosta. Kaikkiin tarvikkeisiin
tulee kirjoittaa omistajan nimi ja lippukunta, jolloin tavarat palautuvat omistajalleen.
Kisojen jälkeen löytötavarat toimitetaan piiritoimistoon.
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Palautetaan kilpailukeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Yhteydessä esitetään kaikkien kilpailijoiden vuoden 2016
jäsenkortit tai tositteet Suomen Partiolaisten jäsenyydestä.
Joukkueen numero _____

Joukkueen nimi: _______________________

Lippukunta _____________________________________________________
Joukkueen jäsenet
Nimi

Syntymäaika

1)

________________________________

_____________________

2)

________________________________

_____________________

3)

________________________________

_____________________

4)

________________________________

_____________________

5)

________________________________

_____________________

6)

________________________________

_____________________

7)

________________________________

_____________________

8)

________________________________

_____________________

Saattaja: ________________________________________________

Ilmoittajan allekirjoitus________________________________________
Nimen selvennys________________________________________________

