
Kilpailukutsu

Salon alue toivottaa tervetulleeksi juuri Sinut ja vartiosi Lounais-Suomen partiopiirin partiotaitojen 
oranssin ja vihreän sarjan kevätmestaruuskilpailuihin sekä seikkailijakilpailuihin ”Olipa kerran 2018” 
14.4.2018 Perniöön.

Vuoden 2017 Heteka –kevätkisan mestarit:

Oranssi AnanasLimet, Maarian Kämmekät ry

Vihreä Täydelliset Tarpojat 1, Liedon Eränkävijät

Seikkailijat ÄssäMixit, Liedon Eränkävijät

Säännöt:
Kilpailuissa noudatetaan L-SP:n 1.8.2016 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä, lukuun 
ottamatta sarjajakoa, jonka suhteen noudatetaan SP:n 1.4.2013 voimaan tullutta 
sääntömuutoskokeilua ja SP:n turvallisuusohjeita. Seikkailijakilpailuissa noudatetaan SP:n 
seikkailijakilpailujen määräyksiä. EVP-sarjassa noudatetaan vihreän sarjan sääntöjä myöhemmin 
määritellyin poikkeuksin.

Osallistumisoikeus:
Jokainen L-SP:n lippukunta voi ilmoittaa kilpailuun haluamansa määrän vartioita. Kaikkien 
kilpailijoiden SP:n jäsenmaksu tulee olla voimassa lukuun ottamatta EVP-sarjan osallistujia.

Sarjajako:

Oranssi ja vihreä sarja
Kilpailuvartio on saman lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on 4-6 12-17-vuotiasta jäsentä. 
Kilpailuvartion yhteenlaskettu ikä saa olla enintään 57 vuotta (neljä jäsentä), 73 vuotta (viisi 
jäsentä) tai 86 vuotta (kuusi jäsentä). Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden aikana 
täytetyin vuosin. Tyttövartiot kilpailevat oranssissa sarjassa ja poika- ja sekavartiot vihreässä 
sarjassa.

Seikkailjasarja
Kilpailuvartio on saman lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on 4-6 10-13-vuotiasta jäsentä. 
Lisäksi mukana tulee olla vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee vartion mukana koko kilpailun 
ajan, mutta ei osallistu tehtävien suorittamiseen ellei toisin mainita. Kilpailutehtävät suunnitellaan 
ensisijaisesti vartioille, joissa on viisi jäsentä.

EVP-sarja
 EVP-termi tarkoittaa ”Ei Vielä Partiolainen. EVP-sarjassa kilpailevat kilpailun ulkopuolella sellaiset 
vartiot, joissa on yksi tai useampi jäsen, joka ei ole maksanut SP:n jäsenmaksua. Alaikäraja EVP-
vartion jäsenillä on 18 vuotta täytettynä kilpailupäivänä tai sitä aiemmin. Vartion jäsenten 



lukumäärä on maksimissaan 6, alalukumäärää ei ole. Tehtävien suorittamisien kannalta EVP-
vartiossa tulisi olla minimissään kaksi jäsentä. EVP-sarjan vartioiden suoritukset arvioidaan Or/Vi- 
sarjan arvosteluperusteiden mukaan, mutta näitä tuloksia ei huomioida kisojen virallisissa 
tuloksissa. Huomioitavaa on se, että jos kilpailuun osallistuva henkilö ei ole Suomen Partiolaisten 
jäsen, hänen on itse huolehdittava vakuutuksistaan vahinkojen tai tapaturmien varalta.

Reitin minimipituus on oranssilla ja vihreällä sarjalla 5 km ja seikkailijasarjalla 4 km. Kilpailu on 
päiväkilpailu.

Tehtäväluettelo:

Or/vi Seikk.
Partiotiedot ja- taidot 27 25
Max ja Moritz. x x
”Sä olet todellinen prinsessa 
mut mä olenkin vielä 
prinsessaisempi! Ei tarvii 
vetää hernettä nenään!

x x

Keisarin uudet vaatteet x x
Topi, Tessu ja ERssu x x
Now you see me, now you 
don´t x x

Gepetto 19 15
Totuus prinsessa Ruususesta, 
Peter Teal? x x

Klip klap klop klip klap klok 
klip klap klok kilp x

jöotkömuhdrsh x
Kevätpä kevät, murmeli 
riemastui! 8 4

Nalle Puh x x
Kaislikossa suhisee
Eihän tämän näin pitänyt 
mennä, totesi noita. 6 6

Hannu ja Kerttu kokkaa x x
Lilleri Lalleri 10 5
...aidalta putosi x
...vetehen vierähti 5 5
Ylläripylläri 10 5
Olipa kerran... x
Pr. Ruususen gearit x x
YHTEENSÄ 80 60

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Kuksan kautta viimeistään 23.3.2018 
osoitteessa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jälki-ilmoittautuminen on mahdolllista 3.4.2018 klo 12:00 saakka partiotoimistoon Riikka 



Hosiostolle puh. 050 312 94 25, s-posti riikka.hosiosto@partio.fi

Osallistumismaksu 

Kilpailun hinta on 50e/vartio. Jälki-ilmoittautumismaksu on 80e/vartio. Osallistumismaksut 
laskutetaan lippukunnilta jälkikäteen. EVP-sarjaan osallistuvien vartioiden  kilpailumaksu tulee olla 
maksettuna kilpailuun ilmoittautumiseen mennessä. Maksu sisältää kilpailussa jaettavan 
materiaalin ja lämpimän ruoan kisan jälkeen sekä majoittautumisen sitä tarvitseville kilpailua 
edeltävänä yönä.

Kisakeskuksessa ei ole mahdollisuutta peseytyä kilpailun jälkeen.

Lisätietoja kisojen Facebook-sivulta ”Olipa kerran 2018”

Kilpailunjohtaja Pauli Kanto, Pyhän Laurin Ritarit PLR ry

Järjestelysihteeri Kati Isotupa-Erjala, Pyhän Laurin Ritarit PLR ry 

0400 886851

orvikevat18@gmail.com

mailto:orvikevat18@gmail.com

