KlassiKKo – Littoinen 2.2.2019

ENNAKKO- JA KILPAILUOHJE
Hienoa, että olette ilmoittautuneet mukaan KlassiKKoon. Tässä kisan ennakko- ja kilpailuohje, luettehan sen huolellisesti läpi. Ottakaa tämä ohje myös mukaan kisapäivänä. Toivomme kisapäivästä sujuvaa ja mukavaa sekä tekijöille että osallistujille, joten kysyttehän,
jos jokin asia askarruttaa.
KlassiKKo-kisan järjestävät kymmenysläiset toivottavat teidät lämpimästi tervetulleiksi
vuoden klassisimpaan partiotapahtumaan!
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT
Kilpailun johtaja

Järjestelysihteeri

Sakari Warro

Essi Kosonen

sakariwarro@gmail.com

essikosonen@hotmail.com

0407489181

0509187138

KOTISIVUT
Ennen kisaa on hyvä seurata kisojen kotisivuja ja facebook-päivityksiä. Kotisivuilla viestimme viimeisimmät infot esimerkiksi jää- ja lumitilanteesta. Kisan jälkeen sivuille jaetaan
myös tulokset.
http://klassikko.lipi.fi/
https://www.facebook.com/klassikko2019/
KILPAILUN AIKATAULU
8.00 Kilpailukeskus aukeaa ja ilmoittautuminen alkaa
9.30 Ilmoittautuminen päättyy
9.30 Järjestäytyminen avajaisiin
9.45 Avajaiset
10.00 Kilpailu alkaa
10.10 Oranssin ja vihreän sarjan kilpailu alkaa
n. 15.00 Ensimmäiset vartiot maalissa
Kisa päättyy, kun viimeinen vartio on maalissa, kuitenkin viimeistään klo 20.00.
21.30 Kilpailukeskus suljetaan
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Kilpailuaika on Suomen tasavallan virallinen aika. Kilpailuaika ilmoitetaan
avajaisissa.
Kisapäivänä aurinko nousee klo 8.46 ja laskee klo 16.44. Pimeys alkaa jo klo 17.32, joten varauduttehan hyvillä valaisimilla.
TUOMARINEUVOSTO
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Eveliina “Epe” Tomberg, Nuotiotytöt
Kilpailijoiden edustaja: Mikko Lindberg, Marjatat ja Mikon Pojat
Kilpailun valvojat: Eva Aitasalo, Auran Tytöt ja Pinja “Kiki” Rastas, Mikaelin Sinikellot
Kilpailun johtaja: Sakari “Sakke” Warro, Kaarinan Ristiritarit
JÄRJESTELYTOIMIKUNTA
Kilpailunjohtaja: Sakari “Sakke” Warro, Kaarinan Ristiritarit
Järjestelysihteeri: Essi “Guru” Kosonen, Kaarinan Korpiklaani
Tehtäväpäällikkö: Petri “Petsi” Vainio, Kaarinan Ristiritarit
Tehtäväsihteeri: Anni “Anska” Kosonen, Kaarinan Korpiklaani
Tulostoimiston päällikkö: Mika Kuusisto, Kaarinan Ristiritarit
Tiedotuspäällikkö: Ida Ainasoja, Kaarinan Korpiklaani
Kilpailukeskuksen päällikkö: Marika “Hime” Hirvonen, Kaarinan Sädetytöt
Huoltopäällikkö: Eemeli “Koomeli” Koski, Mustavuoren Sissit
Rataryhmän päällikkö: Mari “Lempi” Holmroos, Littoisten Pirtapiiat
Turvallisuuspäällikkö: Satu Rantanen, RajakivenKiertäjät
Kisan tekijät tunnistat hihanauhasta. Rastipäälliköillä on lisäksi päällään sininen liivi ja
JTMK:lla huivissa rintaneula. Ensiapuhenkilöstön tunnistat punaisesta liivistä.
KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskuksena toimii Ristikallion Lastentalo osoitteessa Nipsikatu 1, 20660 Littoinen
Kilpailukeskuksessa käytössämme on liikuntasali ja pesutilat. Huolehdittehan että sisätiloissa kuljetaan ilman ulkojalkineita ja kaikki roskat laitetaan roskiksiin. Sukset jätetään
kisakeskuksen ulkopuolelle merkittyyn suksiparkkiin.
Kilpailukeskukseen on mahdollista jättää vartion tavaroita kisan ajaksi. Huolehdittehan,
että teillä on mukananne vartion nimellä ja numerolla varustettu säilytyspussi kisakeskukseen jätettäviä tavaroita varten. Suosittelemme jättämään arvoesineet kotiin. Arvoesineille
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on kuitenkin järjestetty säilytys kilpailutoimistossa. Pakatkaa kaikki arvoesineet yhteen, vartionne nimellä ja numerolla varustettuun pussiin, jonka tuotte kilpailutoimistoon ilmoittautumisen jälkeen. Arvoesineet voi lunastaa kisan jälkeen vartion nimeä ja
kilpailunumeroa vastaan.
Kisan jälkeen kilpailukeskuksessa on tarjolla lämmin ateria, mutta ei astioiden tiskausmahdollisuutta. Kilpailukeskuksessa on myös mahdollisuus peseytymiseen.
Kilpailukeskuksesta löytyy myös kanttiini sekä aamulla ennen lähtöä että kilpailun jälkeen. Kanttiinissa on tarjolla kahvia ja teetä ilmaiseksi omaan mukiin. Myynnissä on
pientä suolaista ja makeaa.
SAAPUMINEN
Suosittelemme saapumaan kisapaikalle kimppakyydein tai julkisilla liikennevälineillä.
Fölin linjat 2C ja 2B kulkevat Kauppatorilta Littoistentien kautta ja lähimmältä pysäkiltä
(6088) kävelymatkaa kisakeskukseen on muutamia satoja metrejä.
Jos saavut paikalle henkilöautolla, joka jätetään kisan ajaksi kisakeskukseen parkkiin, suosittelemme parkkipaikaksi joko Littoisten urheilukentän parkkipaikkaa Sippaantiellä tai
Kotimäen koulun parkkipaikkaa osoitteessa Littoistentie 525, 20660 Littoinen.
Henkilöautot ja tilausajoneuvot, jotka tulevat vain tiputtamaan kisaajia kisakeskukseen
voivat ajaa koulun Nipsikadun parkkipaikalle.
Piirin yhteiskuljetukseen ilmoittautuneille lähetämme erikseen infoa saapumisesta.
ILMOITTAUTUMINEN
Vartion on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa heti saavuttuaan oheista ilmoittautumislomaketta käyttäen. Ilmoittautuminen on avoinna klo 8.00- 9.30. Ilmoittautuminen tapahtuu heti pääovella. Ilmoittautuessa ilmoittajalla pitää olla mukanaan todistus kaikkien kisaajien vuoden 2019 maksetusta jäsenmaksusta (Kuva kuksa-sivusta riittää) ja henkilöllisyystodistus (esim. kela-kortti käy)
MAJOITUS
Etukäteen majoitukseen ilmoittautuneiden majoitus tapahtuu Ristikallion Lastentalon liikuntatiloissa lattiamajoituksena. Ilmoittauduthan majoitukseen saapuessasi, jotta tiedämme kaikki paikalla majoittujat. Aamupala tarjoillaan koulun liikuntasalissa klo 07.308.30
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Majoitustiloissa on hiljaisuus klo 23.00-06.00. Huolehdittehan, että kaikki
saavat riittävän levon.
HUOLTAJAT JA KUTSUVIERAAT
Kisan aikana järjestetään kutsuvierastilaisuus, jonka aikana käydään tutustumassa muutamiin rasteihin. Kutsuvierastilaisuus alkaa klo 12.00 kahvituksella kilpailukeskuksessa,
minkä jälkeen siirrytään käymään läpi rasteja. Lehdistö on kutsuttu mukaan tilaisuuteen ja
paikalla olevat huoltajat ovat myös tervetulleita, jos eivät osallistu maastopäivään.
Huoltajien liikkuminen autolla kilpailualueella on kielletty, eikä huoltajilla ole lupaa liikkua kisamaastossa muutoin kuin opastettuna. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus osallistua maksulliseen maastopäivään, johon ilmoittaudutaan erikseen Kuksassa.
Kilpailuvartion kaikenlainen avustaminen kisan aikana johtaa vartion hylkäämiseen.
KÄYTTÄYTYMINEN
Kaikilta kilpailijoilta edellytetään koko kisan ajan partiomaista käytöstä sekä partiohuivin
ja heijastimen näkymistä koko kisan ajan. Kilpailussa on noudatettava rehtiä kilpailuhenkeä.
Tupakointi ei ole sallittua kisan aikana tai kilpailukeskuksen alueella. Kilpailijoiden on toimitettava kaikki roskat niille varattuihin paikkoihin sekä kilpailukeskuksessa että kisan
aikana. Kävellen liikuttaessa on hyvä huomioida, että järjestyslaki kieltää yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla (myös luisteluhiihtouralla) kulkemisen muutoin kuin suksin.
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
Tutustuttehan ennen kisaa Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeisiin
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Suomen-Partiolaisten-turvallisuusohje.pdf
Yleinen hätänumero on 112.
Kaikista mahdollisista ongelmatilanteista tulee ilmoittaa kisan järjestäjille mahdollisimman pian. Kilpailijat kisaavat omalla vastuullaan. Suomen Partiolaisten jäsenmaksuun
kuuluu vakuutus, muita vakuutuksia ei ole otettu.
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Kisakeskus toimii ensiapupisteenä. Kisan aikana osalla rasteista päivystää
ensiapuhenkilökuntaa ja jokaisella rastilla on valmius pienimuotoiseen ensiapuun. Vartioiden on kuitenkin varauduttava hoitamaan pikkuhaaverit itse.
Pyydämme vartioita ilmoittamaan mahdollisista kroonisista sairauksista (astma, diabetes,
epilepsia) ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeella.
KESKEYTTÄMINEN
Mikäli vartio päättää keskeyttää kilpailun, on sen ilmoittauduttava lähimmällä rastilla.
Keskeyttänyt vartio kulkee itse rastilta kilpailukeskukseen, hätätapauksessa (etäisyys,
vartion huono kunto, vamma tms.), vartiolle tai sen jäsenelle järjestetään kuljetus. Kaikkien keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava välittömästi kilpailukeskukseen
saavuttuaan kilpailutoimistossa. Vartio saa jatko-ohjeet kilpailutoimistosta.
Yhdenkin rastin väliin jättäminen tulkitaan kilpailun keskeyttämiseksi.
Mikäli joku vartion jäsenistä joutuu jättämään kilpailun kesken sairastumisen tai
loukkaantumisen takia, se ei automaattisesti sulje koko vartiota kilpailun ulkopuolelle.
Päätöksen tällaisissa tapauksissa tekee tuomarineuvosto.
OSANOTTOMAKSU
Osanottomaksu oikeuttaa kilpailussa jaettavaan materiaaliin, peseytymismahdollisuuteen
ja lämpimään ateriaan kisan jälkeen sekä mahdollisiin kuljetuksiin kilpailun aikana. Kisojen jälkeen jokaisen sarjan kolmelle parhaalle vartiolle jaetaan myös mestaruusmitalit ja plaketit.
Kilpailusta pois jääneen vartion osanottomaksua ei palauteta. Ellei ilmoitettu vartio voi
osallistua, on lippukunnalla oikeus asettaa toinen vartio samaa sarjaan pois jääneen vartion tilalle.
AVAJAISET JA LÄHTÖ
Kilpailun avajaiset pidetään kilpailukeskuksen etupihalla klo 9.45. Jokaisen vartion jäsenen on osallistuttava avajaisiin. Vartio siirtyy avajaispaikalle varusteineen kilpailuasussaan ja hyvissä ajoin. Sukset jätetään suksiparkkiin avajaisten ja lähtötehtävän ajaksi. Ruskean, harmaan, sinisen ja punaisen sarjan lähtö tapahtuu välittömästi avajaisten jälkeen
kilpailukeskuksen etupihan takareunassa. Oranssi ja vihreä sarja siirtyvät lähtörastille hetkeä myöhemmin.
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VARUSTELUETTELO SiPuRuHa
Vartion on kuljetettava mukanaan kaikki varusteensa kilpailun lähdöstä maaliin saakka.
Varusteita ei saa jättää maastossa mihinkään edes tilapäisesti, ellei tehtäväkäsky, kilpailuohje tai rastihenkilökunta anna siihen erikseen lupaa.
Pakolliset henkilökohtaiset varusteet:
● Partiohuivi (pidettävä näkyvillä koko kilpailun ajan)
● Teroitettu puukko tupessa
● Ensiside tai vastaava (omaan käyttöön)
● Tulitikut vesitiiviisti suojattuina
● Pehmeä lyijykynä
● Heijastin (pidettävä näkyvällä paikalla)
● Kompassi
● Valaisin
● Riittävästi evästä kisapäiväksi
● Vartion kilpailunumero kiinnitettynä vartalon etupuolelle
● Juomapullo ja juotavaa (vähintään 0,5l) (Kisassa juomatäydennysmahdollisuus)
● Jäsenkortti ja henkilöllisyystodistus (ei maastoon)
● Muki
● Jäänaskalit
● Lämmin tuultapitävä kisa-asu
● Kravatti, joka soveltuu ranskalaisen kravattisolmun tekoon
Muut suositeltavat henkilökohtaiset varusteet
● Hiihtovälineet (sukset, sauvat, monot)
● Lenkkarit tai nastarit suunnistustehtävään, jossa ei hiihdetä (Kilpailija kuljettaa
nämä mukanaan kisan alkupuolella olevalle rastille ja käytön jälkeen vartio voi
poikkeuksellisesti jättää kengät järjestäjien kuljetettavaksi.)
● Vaihtopaita vaihdettavaksi suunnistustehtävän jälkeen
● Ruokailuvälineet (ei maastoon)
● Peseytymisvälineet ja vaihtovarusteet (ei maastoon)
● Yöpyjille yöpymisvarusteet
Pakolliset vartiokohtaiset varusteet:
● Ensiapuvälineet vartion omaan käyttöön (1 leveä sideharsorulla, ideal-side tai vastaava, laastaria ja sidetaitoksia)
● Turvaköysi (vähintään 8 m ja paino päässä esim. pieni pussi hiekkaa) tai heittoliina
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● Retkikeitin, 2 keittoastiaa, keittimeen sopiva paistinpannu ja polttoainetta vähintään kahdeksi tunniksi
● Kello
● Saha
● Kirves
● Punainen permanent-tussi
● Vartion numerolla varustettu kassi kisakeskukseen jätettävien tavaroiden säilytykseen
● Nimikoitu pussi arvotavarasäilytystä varten
● 3 kpl vartion nimellä, sarjalla ja numerolla varustettuja nimilappuja
● Karttalaukku tai -muovi
● 3 kumihanskaparia
● Paistinlasta (suositellaan muovista)
● 2 lusikkaa
● Pihdit, jotka soveltuvat metallin taivuttamiseen ja leikkaamiseen
● Kiikarit
● Mitta rakenteluun
● Emit-kortti, jos vartio on ilmoittautuessa ilmoittanut käyttävänsä omaa emit-korttia
Muut suositeltavat vartiokohtaiset varusteet:
● 2 sahaa (vartiolle on merkittävää hyötyä kolmesta sahasta)
● Taltta (esim. 12mm)
● Vartion numerolla varustettu jätesäkki tai kassi, johon vartio voi halutessaan jättää
suunnistustehtävässä käytetyt lenkkarit tai nastarit
● Suksivoiteet
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VARUSTELUETTELO OrVi
Vartion on kuljetettava mukanaan kaikki varusteensa kilpailun lähdöstä maaliin saakka.
Varusteita ei saa jättää maastossa mihinkään edes tilapäisesti, ellei tehtäväkäsky, kilpailuohje tai rastihenkilökunta anna siihen erikseen lupaa.
Pakolliset henkilökohtaiset varusteet:
● Partiohuivi (pidettävä näkyvillä koko kilpailun ajan)
● Teroitettu puukko tupessa
● Ensiside tai vastaava (omaan käyttöön)
● Tulitikut vesitiiviisti suojattuina
● Pehmeä lyijykynä
● Heijastin (pidettävä näkyvällä paikalla)
● Valaisin
● Riittävästi evästä kisapäiväksi
● Vartion kilpailunumero kiinnitettynä vartalon etupuolelle
● Juomapullo ja juotavaa (vähintään 0,5l) (Kisassa juomatäydennysmahdollisuus)
● Jäsenkortti ja henkilöllisyystodistus (ei maastoon)
● Muki
● Jäänaskalit
● Lämmin tuultapitävä kisa-asu
● Kravatti, joka soveltuu ranskalaisen kravattisolmun tekoon
Muut suositeltavat henkilökohtaiset varusteet
● Hiihtovälineet (sukset, sauvat, monot)
● Lenkkarit tai nastarit suunnistustehtävään, jossa ei hiihdetä (Kilpailija kuljettaa
nämä mukanaan kisan alkupuolella olevalle rastille ja käytön jälkeen vartio voi
poikkeuksellisesti jättää kengät järjestäjien kuljetettavaksi.)
● Vaihtopaita vaihdettavaksi suunnistustehtävän jälkeen
● Ruokailuvälineet (ei maastoon)
● Peseytymisvälineet ja vaihtovarusteet (ei maastoon)
● Yöpyjille yöpymisvarusteet
Pakolliset vartiokohtaiset varusteet:
● Ensiapuvälineet vartion omaan käyttöön (1 leveä sideharsorulla, ideal-side tai vastaava, laastaria ja sidetaitoksia)
● Turvaköysi (vähintään 8 m ja paino päässä esim. pieni pussi hiekkaa) tai heittoliina
● 2 kompassia
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● Retkikeitin, 2 keittoastiaa, keittimeen sopiva paistinpannu ja polttoainetta vähintään kahdeksi tunniksi
● Kello
● Saha
● Kirves
● Punainen permanent-tussi
● Vartion numerolla varustettu kassi kisakeskukseen jätettävien tavaroiden säilytykseen
● Nimikoitu pussi arvotavarasäilytystä varten
● 3 kpl vartion nimellä, sarjalla ja numerolla varustettuja nimilappuja
● Karttalaukku tai -muovi
● 3 kumihanskaparia
● Paistinlasta (suositellaan muovista)
● 2 lusikkaa
● Pihdit, jotka soveltuvat pellin taivuttamiseen ja leikkaamiseen
● Kiikarit
● Metallinen piparkakkumuotti (Sydän, pipari tai tähti, halkaisija vähintään 6cm)
● Emit-kortti, jos vartio on ilmoittautuessa ilmoittanut käyttävänsä omaa emit-korttia
Muut suositeltavat vartiokohtaiset varusteet:
● 2 sahaa (vartiolle on merkittävää hyötyä kolmesta sahasta)
● Taltta (esim. 12mm)
● Mitta rakenteluun
● Lintukirja (Määritysopas)
● Vartion numerolla varustettu jätesäkki tai kassi, johon vartio voi halutessaan jättää
suunnistustehtävässä käytetyt lenkkarit tai nastarit
● Suksivoiteet
Kaikenlaisten puhelimien käyttö on kisan aikana kilpailuvartioilta ehdottomasti kielletty.
Vartio voi jättää puhelimet arvotavarasäilytykseen kilpailutoimistoon ennen kilpailun alkua. Jokaiselta pakolliselta rastilta on viestiyhteys kilpailukeskukseen sekä mahdollisuus
hätäpuheluun.
Puhelimien lisäksi kiellettyjä varusteita ovat kaikki omat kartat, luntit, kirjalliset lähdemateriaalit, joita ei ole varusteluettelossa mainittu, sähkötyökalut sekä elektroniset apuvälineet.
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TEHTÄVÄLUETTELO
Tehtäväluettelo on julkaistu kisakutsun yhteydessä nettisivuilla ja piirilehti Repolaisessa.
Tehtäväluetteloon ei ole tullut muutoksia. Klassikko-tehtäväksi valittiin 31.12.2018 annettujen äänten perusteella suosituin tehtävä.
TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN
Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä. Vartion on itse huolehdittava, että se saa
oman sarjansa tehtäväkäskyn liitteineen. Tehtäväkäskyn lisäksi rastin henkilökunta voi
antaa suullisia ohjeita, joita pitää ehdottomasti noudattaa.
Tehtävissä, joissa vartio valitsee vastauksen monesta vaihtoehdosta, tulkitaan vastaus
aina vääräksi, mikäli vartio on valinnut useamman kuin yhden vaihtoehdon.
Vartion on itse huolehdittava siitä, että se vastaa kaikkiin kysymyksiin ja palauttaa
kaikki pyydetyt paperit ja materiaalit.
Vartion tulee itse huolehtia siitä, että kaikkiin vastauslomakkeisiin ja muihin
materiaaleihin on merkitty vartion nimi ja numero. Jos vastauslomakkeessa on sarake
myös rastihenkilön arvioinnille, on se merkattu eri värillä.
TEHTÄVIEN ARVOSTELU
Tehtävät koostuvat aika-, taito-, sekä aika- ja taitotehtävistä.
Aikatehtävissä arvostellaan pelkkää aikaa. Tehtävään voidaan kuitenkin määrätä tietty
vähimmäissuoritus, johon vartion on päästävä, ennen kuin aika otetaan huomioon.
Puutteellisesta suorituksesta voidaan antaa sakkoaikaa.
Taitotehtävissä arvioidaan pelkästään taitoa. Vartio saa tehdä tehtävää niin kauan kuin
haluaa, eikä aika vaikuta mitenkään pisteisiin. Tehtäväkäskyssä on taitotehtävissäkin
maininta, paljonko tavoiteajasta on varattu tehtävän tekemiseen tai kuinka kauan siihen
on arvioitu kuluvan. Vartion on syytä noudattaa rasteihin varattua aikaa, jos haluaa suorittaa kaikki rastit valoisaan aikaan.
Aika- ja taitotehtävät ovat edellisten yhdistelmiä. Vaihtoehtoina on:
- arvostella nopeutta ja taitoa erikseen
- tavoiteajassa suoritettava taitotehtävä
- osa pisteistä annetaan ajan perusteella ja osa taidon, jolloin aika- ja taito-osa
suoritetaan erikseen
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Tehtävän suoritus alkaa siitä hetkestä, kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei
käskyssä toisin sanota. Tavoiteajassa suoritettava aika- ja taitotehtävä tulee palauttaa
määräaikaan mennessä. Ajan ylitys aiheuttaa tehtävän hylkäämisen, ellei
tehtäväkäskyssä toisin sanota.
Osassa tehtävistä käytetään arvostelussa interpolointia. Interpolointi on partiotaitokisoissa
tyypillinen tapa arvostella sellaisia tehtäviä, joissa vartioiden suorituksia verrataan toisiinsa.
Osa tehtävistä arvostellaan raakapistein. Raakapisteitä annetaan tehtävissä, joissa mitataan
taitoa ja verrataan vartion tuotosta muiden vartioiden suorituksiin. Lopullinen pistemäärä
saadaan, kun raakapisteet interpoloidaan tehtäväkäskyssä mainitulla tavalla.
HYLKÄÄMINEN
33 § Tehtäväsuorituksen hylkääminen
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi
aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto.
34 § Kilpailusta hylkääminen
Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi kilpailun aikana vajaalukuiseksi tuleva vartio, joka on aloittanut kilpailun hyväksytysti kilpailun sisäpuolella, saa
tuomarineuvoston päätöksellä jatkaa kilpailuvaellusta kilpailussa sisäpuolella.
Tuomarineuvoston tulee harkita vartion koko kilpailusuorituksen, tietyn tehtäväsuorituksen tai joidenkin tehtäväsuorituksien hylkäämistä, jos kilpailuvartio tai kilpailija rikkoo jotakin seuraavaa:
• Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen (matkaohje)
lupaa
• Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)
• Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden sulkemisen kilpailusta
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• Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentietokone) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)
• Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku,
rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty
• Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä.
• Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana varusteiden ei tarvitse
olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos suunnistustehtävä on vaellusrastilta
toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja maalissa. Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen jäsenen
todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun kuluessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailusta. Törkeissä tapauksissa L-SP:n Kilpailujaosto voi tuomarineuvoston esityksestä asettaa kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa lippukunnan kilpailukieltoon enintään vuoden ajaksi
TARKISTUSPYYNNÖT
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön ainoastaan omien tulostensa tarkistamiseksi.
Tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajan tai kilpailutoimiston kautta. Tarkistuspyyntöpohjia on saatavilla kilpailutoimistossa. Kilpailussa
pyritään kuitenkin välttämään turhien tarkistuspyyntöjen tekemistä ja tässä kaipaamme
huoltajien apua. Toivomme, että huoltajat miettivät yhdessä vartioiden kanssa perusteita
tarkistuspyynnön tekemiseen.
KILPAILUKARTAT JA -REITIT
Kaikki sarjat kulkevat matkan hiihtäen, mikäli sää sen sallii. Järjestäjät ilmoittavat keskiviikkona 30.1.2019 kilpailun internetsivuilla ja Facebookissa käydäänkö kisa hiihtäen vai
jalan.
Vaelluskartat ovat suunnistuskarttamaisen ns. street-O-kartan väritulosteita, mittakaavassa
1:10 000. Suunnistustehtävissä käytetään sprinttisuunnistuskarttaa mittakaavassa 1:2500 ja
suunnistuskarttaa mittakaavassa 1:5000.
Reittien pituudet ovat sarjoittain maksimissaan seuraavat:
Oranssi ja Vihreä 8 km , Sininen ja Punainen 11 km, Ruskea ja Harmaa 13 km
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Yllä mainituista kilometrimääristä lisärastit muodostavat ruskealla ja harmaalla noin 1 km ja ne ovat kylmiä rasteja. Muilla sarjoilla ei ole lisärasteja. Lisärastien hakeminen ei ole pakollista, mutta niiden hakeminen tuottaa vartiolle lisäpisteitä.
Rastit on merkattu maastoon rastilipuin, joiden ohessa on myös rastipaikan numero ja rastilla suoritettavien tehtävien nimi. Suljetuille rasteille jätetään rastilippu kisan päättymiseen asti.
OHJEITA KILPAILUMAASTOSSA LIIKKUMISEEN
Sääolosuhteiden salliessa kilpailureitit kulkevat osittain maalla ja osittain järven jäällä.
Jäällä liikuttaessa on noudatettava erityistä tarkkaavaisuutta. Kilpailun järjestäjät tutkivat
kilpailualueen jäätilanteen ennen kilpailua. Kilpailualueena käytetään vain varmasti turvalliseksi todettuja paikkoja. Järjestäjät merkitsevät vaelluskarttoihin riskipaikat kielletyiksi alueiksi. Niille meneminen on ehdottomasti kielletty!
Osa reitistä kulkee yleisesti käytettäviä hiihtolatuja pitkin järven jäällä ja kuntoradalla.
Huomioikaa muut alueella hiihtävät. Hyvälläkin lumitilanteella reitillä saattaa olla paikkoja, joissa kilpailijat joutuvat kantamaan suksia lyhyitä matkoja. Vartio voi halutessaan
osallistua kisaan jalan, vaikka olosuhteet mahdollistavat hiihtämisen. Tällöin vartion tulee
valita kulkureittinsä siten, että hiihtolatuja ei tallata.
Kilpailualueella on runsaasti asutusta ja kesämökkejä. Maanomistajat ovat suhtautuneet
erittäin myönteisesti kilpailun järjestelyihin. Partiolaisina meidän tulee liikkua alueella
rauhallisesti häiriöitä aiheuttamatta. Alueella olevat talot ja niiden pihapiirit sekä muut rakennelmat tulee kiertää riittävän kaukaa.
TULOKSET
Tehtävien oikeat vastaukset ovat nähtävillä mahdollisimman pian, kun kaikki vartiot ovat
suorittaneet kyseisen tehtävän. Tulokset ovat nähtävissä kilpailukeskuksen seinällä sitä
mukaa kuin ne valmistuvat. Tuloksia päivitetään myös nettisivuille. Lopulliset tulokset
julkaistaan, kun kaikkien sarjojen kaikki tehtävät on laskettu ja tarkastettu, ja kisan valvoja
on allekirjoituksellaan ne hyväksynyt. Kilpailun palkintoja ei jaeta kisapäivänä, jotta
kaikki pääsisivät lähtemään kotiin ilman turhaa odottelua.
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PALAUTE
Kisan jälkeen voi antaa palautetta kisasta sähköisen kyselylomakkeen avulla
https://bit.ly/2AIDGnP
LÖYTÖTAVARAT
Kisan löytötavarat toimitetaan kisan jälkeen Lounais-Suomen Partiopiirin Turun toimistoon osoitteeseen Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku
Nimikoithan kaikki tavarasi huolellisesti, jotta löytötavaroita tulisi mahdollisimman vähän.
KUVAAMINEN
Ilmoittautuessasi olet hyväksynyt, että tapahtumassa saatetaan ottaa kuvia, joita voidaan
käyttää partioviestinnässä ja -markkinoinnissa. Mikäli sinusta ei saa julkaista kuvia partiomedioissa (lehdet, sosiaalinen media, esitteet), kerro julkaisukiellosta viimeistään kaksi
vuorokautta ennen tapahtuman alkua partiotoimistossa Riikka Hosiostolle, 050 3129 425,
riikka.hosiosto@partio.fi
Halutessasi voit myös itse ottaa mukaan kameran kisamuistojen tallentamiseen. Huomiothan kuitenkin, että kameraa ei saa käyttää apuna tehtävissä eikä kuvia saa julkaista ennen
kilpailun päättymistä. Kilpailun virallinen aihetunniste on #klassikko2019 ja #lspartiopiiri
on myös hyvä lisätä kuvien oheen.
OHJEITA KYLMÄN SÄÄN ULKOILUUN
Sääolosuhteiden salliessa kisan reitti kulkee Littoisten järven jäällä. Jäällä liikuttaessa on
syytä varautua viimaan ja tuuleen, sillä jäällä on aina huomattavasti kylmempää kuin samoissa olosuhteissa metsässä. Lukekaa alla olevat ohjeet huolella ja ottakaa ne vakavasti.
- Päähineen on oltava tuulenpitävä (joko tuulenpitävä pipo tai tavallinen pipo ja
huppu)
- Kaulaliina on välttämätön kaulan ja niskan suojaamiseksi
- Erityisen tärkeää on suojata pää, korvat ja niska huolellisesti
- Liikkumisen ajaksi ohuemmat hiihtohanskat ovat kätevät, niidenkin on tosin oltava
tuulenpitävät, lisäksi paksummat taukotumput sekä varahanskat kastumisen varalle
- Monoissa jalat kastuvat helposti, mukaan siis varasukat ja varavillasukat
- Veden ja lumen pitävät säärystimet tai monosuojat edesauttavat mukavuuden
tunnetta
- Päällimmäisen asun on myös pidettävä tuulta ja sadetta ja sen alle on hyvä pukea
lämmin kerrasto, joka suojaa erityisesti kaulaa ja niskaa
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- Pidemmäksi aikaa pysähdyttäessä puetaan hiihtoasun päälle aina taukoasu
(esim. kevyt untuvatakki, villapaita tai fleece), joka riisutaan aina kun lähdetään hiihtämään
- Lämmikkeenä ja taukovaatteena kannattaa suosia villaa tai fleeceä, sillä ne
lämmittävät kosteinakin ja kuivuvat nopeasti
- Riittävästä tankkauksesta kannattaa huolehtia (vähän ja usein); nälkäisenä palelee
enemmän
- Talvella eväätkin saattavat jäätyä ja siksi onkin järkevää säilyttää yhtä eväsleipää,
suklaapatukkaa tai jopa pientä vesipulloa povitaskussa aina ennen syömistä. Juomaa voi
ottaa termospulloon.
- Riittävän nesteen nauttiminen on tärkeää myös talvella, muistakaa siksi juoda
tarpeeksi
OHJE JÄÄLLÄ LIIKKUMISESTA
Vartiojohtajan tulee huolehtia, että vartion kaikki jäsenet tuntevat nämä ohjeet!
Jäällä liikuttaessa on aina toimittava riskejä välttäen. Toimikaa koko kilpailun ajan jäällä
liikkuessanne varovaisuutta noudattaen ja ympäristöä seuraten. Jos havaitsette jotakin,
joka mielestänne saattaa vaarantaa kilpailijoiden tai järjestäjien turvallisuutta, ilmoittakaa
siitä lähimmälle järjestäjälle. Viisisenttinen teräsjää kantaa aikuisen ja 15-senttinen moottorikelkan. Jos kilpailun järjestäjät havaitsevat vartion vaarantavan omaa tai muiden turvallisuutta, se poistetaan kilpailusta.
Heikot paikat ja reitinvalinta
Littoisten järvi on pienehkö ja matala järvi, jossa jääolosuhteet ovat varsin vakaat. Alueella
on kaksi kielletyksi alueeksi merkittyä paikkaa, joissa on pysyvät avannot. Tarkkailkaa kisan aikana kuitenkin ympäristöä, koska jäällä voi olla muitakin avantoja, pilkkireikiä tai
muita kulun estäviä tai kulkua haittaavia kohteita. Kiertäkää avannot ja jäällä olevat kosteat paikat sekä tummanharmaat laikut (haurastuvan jään väri) riittävän kaukaa. Ohjeistuksen mukaan avannontekijän tulee merkitä avanto värillisellä merkkisalolla tai rajata se
lippusiimalla tai muulla selkeästi havaittavalla tavalla. Vedenkorkeuden ja sääolosuhteiden vaihtelujen takia rantojen lähelle voi syntyä vahvankin jään kohdalla halkeamia, joista
saattaa tulla vettä jäälle. Vesi voi kuluttaa halkeaman reunaa, joten varokaa näitä paikkoja,
kun kuljette jäältä rannalle tai päinvastoin. Hieman kauempana rannasta jää on yleensä
vahvempaa kuin aivan rannan lähellä. Kaislikoissa jää saattaa olla muuta aluetta heikompaa, joten kaislikossa liikkumista tulee välttää tai liikkua vain järjestäjien merkitsemiä reittejä pitkin.
Vartion kulkeminen ja varusteet
Kantakaa aina jäällä ollessanne naskaleita kaulassa käyttövalmiina.
Turvaköysi pitää olla aina jollakin jäljessä tulevalla vartionjäsenellä (ei etummaisella), jotta
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mahdollisen onnettomuuden sattuessa, sitä voidaan käyttää nopeasti. Köysi
kannattaa kiinnittää toisesta päästään kantajansa reppuun. Pitäkää hiihtäessä toisiin vartion jäseniin selvä turvaväli. Edetkää peräkkäin, ei rinnakkain. Suojatkaa koko vartalonne,
mukaan lukien pää ja kädet, hyvin tuulelta, sillä tuuli jäähdyttää kehoa erittäin tehokkaasti. Seuratkaa toisia vartion jäseniä aika ajoin, jotta huomaisitte mahdolliset paleltumat
heti.
Syökää eväitä ja juokaa nestettä säännöllisesti, jotta nestehukka tai energiavajaus eivät
yllätä. Hyvissä voimissa oleville paleltumia ei tule niin helposti kuin väsyneille.
Jääalue on vaativa kisamaasto, vaikka se hyvissä oloissa on erittäin nopea ja
miellyttävä hiihtää. Pitäkää kilpailussa turvallisuus ykkösasiana.
Perehtykää kylmävammojen ensiapuun <http://bit.ly/kylmajalampo>.
sekä Suomen uimaopetus ja hengenpelastusliiton Järki jäällä - oppaaseen
http://www.suh.fi/files/2171/Jarki_Jaalla_(2).pdf
Turvallista matkaa!

