Tervetuloa Olipa Kerran -kevätmestaruuskilpailuun!
Tämä on yhdistetty ennakko- ja kilpailuohje.
Ohjeeseen mahdollisesti tulevat muutokset jaetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ota kopio tästä ohjeesta mukaasi kilpailuun, jotta sinulla on kilpailun sujumisen kannalta
tarvittavat tiedot.
L-SP:n kevätmestaruuskilpailu Olipa kerran järjestetään 14.4.2018 Perniössä. Kilpailun
järjestää Pyhän Laurin Ritarit ja Salon alueen partiolaiset
Toivotammekin sinut ja lippukuntasi lämpimästi tervetulleeksi mukaan kilpailuun!
Kisaterveisin,
kisojenjohtaja Pauli Kanto orvikevat18@gmail.com
järjestelysihteeri Kati Isotupa-Erjala orvikevat18@gmail.com, 0400-886851
https://olipakerran2018.wordpress.com/home/
https://www.facebook.com/Olipa-kerran-2018-173511620079931/

KILPAILUKESKUS: Perniön Alikulman Nuorisoseurantalo osoitteessa Hästöntie 410 25500
Perniö
AJO-OHJE: Salosta Tammisaaren suuntaan Perniöntietä 25 km. Käänny oikealle
Heikkiläntielle (Hästö 8 km) 7 km, jonka jälkeen vasemmalle Hästöntie ( Maasilta 6km) 3 km.
Poistuminen jatkamalla Hästöntietä eteenpäin kisakeskukselta joka palaa takaisin
Perniöntielle. Huomioi tämä yksisuuntainen reitti jotta vältymme suurimmilta
liikenneruuhkilta. Kisakeskuksen lähellä liikenteenohjaus.
YHTEISKULJETUS
Piiri järjestää yhteiskuljetuksen. Kuljetukseen ilmoittautuneille vartioille tiedotetaan bussin
lähtöajat piirin toimistolta
ILMOITTAUTUMINEN Vartion tulee ilmoittautua kilpailukeskuksen ilmoittautumispisteellä
kilpailuaamuna viimeistään kello 9.15. Vartionjohtaja/seikkailijoiden saattaja palauttaa
liitteenä olevan ilmoittautumislomakkeen täytettynä.
Vartionjohtajalla /seikkailijoiden saattajalla tulee olla mukanaan vartion jäsenten vuoden
2018 jäsenkortit tai jäsenmaksukuitit. Jäsenkortti voidaan esittää tulostettuna tai suoraan
näytöltä. Vartioiden tulee täyttää partiotaitokilpailujen sääntöjen määräykset. Määräysten
vastaisten vartioiden osallistumisesta päättää tapauskohtaisesti tuomarineuvosto.
Pääsääntöisesti ne vartiot, joiden kokoonpano on sääntöjen vastainen, kilpailevat kilpailun
ulkopuolella. Kilpailun ulkopuolella osallistuvien vartioiden tehtävät arvostellaan normaalisti,
mutta tulosluettelossa vartiot listataan erikseen. Seikkailijasarjassa pitää vartion mukana olla
saattaja.

MAJOITTUMINEN Majoituksen ilmoittautumisen yhteydessä tilanneisiin vartioihin otetaan
yhteyttä erikseen.
AIKATAULU
kilpailukeskus aukeaa 7.00
ilmoittautuminen alkaa 7.30
ilmoittautuminen päättyy 9.15
vartiot ovat lähtöpaikalla varusteineen 9.45
avajaiset alkaa 10.00
viimeinen vartio maalissa 17.00
kilpailukeskus suljetaan 19.00
HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET
Pakolliset
- Ensiside tai vastaava
- Tulitikut
- Puukko
- Kynä
- Partiohuivi
- Eväät kilpailun ajaksi (ruokaa tarjolla maalissa)
- Heijastin
- Ruokailuvälineet kilpailukeskuksessa tarjottavan ruuan nauttimiseen (ei maastoon)
- Jäsenkortti 2018 (puhelimen tms. ruudulta esitettävä kelpaa myös) (ei maastoon)
VARTIOKOHTAISET VARUSTEET
- Ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side tai vastaava, laastaria ja
sidetaitoksia)
- Kello
- 2 kompassia
- Numerolappu (väh. A5 eli 148×210 mm) vartionjohtajan rintaan tai muuhun näkyvälle
paikalle
- Numerolappuja vartion nimellä ja numerolla, 3 kpl töiden nimeämiseen
- Spriitussi ja lyijykyniä
- karttalaukku
- Retkikeitin (vähintään 1 kattila ja paistinpannu)
- Polttoainetta retkikeittimeen 90 minuutiksi
- kaulin
- leikkuulauta A4 kokoa
- ruokailuveitsi
- puinen paistinlasta
- juomatölkki 0,33l
- 2 kpl pienihampaisia sahoja
- puukko
- rullamitta
- vintilä, vintilän terä 12mm
- pieni vasara

Varusteluettelossa mainitut ensiaputarvikkeet ovat vartion omaan käyttöön hätätilanteessa.
Niitä ei ole suunniteltu käytettäviksi tehtävissä. Henkilökohtaiset pakolliset varusteet
lasketaan mukaan vartiokohtaisiin varusteisiin. Työkalujen terät terävinä ja suojattuina.
MUUTOKSET TEHTÄVÄLUETTELOON
Seuraaviin tehtäväryhmiin on tullut muutoksia pisteytyksiin: Oranssi /Vihreä, EVP
Partiotiedot ja -taidot, Kevätpä kevät, murmeli riemastui! sekä Ylläripylläri. Seikkailijasarja
Gepetto, Kevätpä kevät, murmeli riemastui! sekä Ylläripylläri.
Partiotiedot ja- taidot

25

25

Max ja Moritz.

5

5

”Sä olet todellinen prinsessa mut mä olenkin vielä
prinsessaisempi! Ei tarvii vetää hernettä nenään!

5

5

Keisarin uudet vaatteet

5

5

Topi, Tessu ja ERssu

5

5

Now you see me, now you don´t

5

5

Gepetto

19

13

Totuus prinsessa Ruususesta, Peter Teal?

10

8

Klip klap klop klip klap klok klip klap klok kilp

5

5

jöotkömuhdrsh

4

-

Kevätpä kevät, murmeli riemastui!

9

5

Nalle Puh

5

5

Kaislikossa suhisee

4

-

Eihän tämän näin pitänyt mennä, totesi noita.

6

6

Hannu ja Kerttu kokkaa

6

6

Lilleri Lalleri

10

5

...aidalta putosi

5

-

...vetehen vierähti

5

5

Ylläripylläri

11

6

Olipa kerran...

5

-

Pr. Ruususen gearit

6

6

YHTEENSÄ

80

60

RUOKA- JA JUOMAHUOLTO
Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus täyttää vesipullot. Vesitäydennystä on kisan puolessa
välissä Hannu ja Kerttu kokkaa - rastilla. Kilpailun jälkeen on tarjolla ruokaa, jota varten
kilpailijoilla on oltava ruokailuvälineet.
Varsinaisen ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä ilmoitetut erityisruokavaliot
huomioidaan kilpailukeskuksessa tarjottavissa aterioissa. Ilmoittautumispisteen yhteydessä
on tilat, joihin on mahdollista jättää vartion varusteita nimikoidussa ja numeroidussa
kassissa.
Ilmoittautumispisteessä on myös arvotavarasäilytys. Arvotavarat tulee pakata ja nimikoida
hyvin sekä merkitä vartion kilpailunumerolla. Nimikoimattomia ja numeroimattomia tavaroita
ei luovuteta takaisin ennen kilpailukeskuksen sulkeutumista.
TURVALLISUUS Kilpailijoiden tulee tutustua voimassa oleviin Suomen Partiolaisten
turvallisuusohjeisiin. Jokaisella kilpailijalla tulee olla näkyvillä heijastin.
VAKUUTUS Partiolaiset on vakuutettu jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella. Partion
vuoden 2018 jäsenmaksu tulee olla maksettuna. Lisätietoa partiovakuutuksesta:
https://toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset. Kilpailuorganisaatio ei vastaa
kilpailijoille sattuneista tai heidän aiheuttamistaan vahingoista.
KILPAILUAIKA Kilpailuaika on Suomen tasavallan virallinen aika, joka ilmoitetaan lähdössä.
LÄHTÖPAIKKA JA LÄHTÖÖN JÄRJESTYMINEN Kilpailijoiden tulee siirtyä lähtöön
viimeistään kello 9.45 mennessä.
ETENEMISTAPA JA KILPAILUREITTIEN PITUUDET
Oranssi /Vihreä 7km, seikkailijat 6km
Reittien pituudet on ilmoitettu lyhintä kulkukelpoista reittiä pitkin.
KILPAILUKARTTA Kilpailukarttana käytetään ns. pullautuskarttaa. Kaikkia maastossa
olevia polkuja ei ole kilpailukartassa. Pullautuskartasta lisätietoja löytyy osoitteesta
https://pullautuskartta.fi/
RASTIEN MERKINTÄ JA AIKATAULU Rastit on merkitty kilpailukarttoihin rastiympyröin ja
rastin numerolla. Rastit on merkitty maastoon oranssivalkoisin rastilipuin. Kilpailuvartio
ilmoittautuu rastille rastilipun luona, ellei toisin ohjeisteta. Mallirasti on nähtävillä lähdössä.
Rastipäälliköt tunnistaa keltaisesta liivistä. Kaikki rastit sulkeutuvat viimeistään kello 17.
Rastitunnus jätetään rastille sen sulkeutumisen jälkeen. Rastit sulkeutuvat pääsääntöisesti
vasta viimeisen kilpailuvartion käytyä rastilla. Mikäli jonkun vartion eteneminen viivästyy
selvästi arvioidusta aikataulusta voivat järjestäjät kuitenkin sulkea rastin ja keskeyttää vartion
kilpailun.
Sähköisten ja elektronisten työkalujen ja apuvälineiden käyttö on kielletty, ellei sitä erikseen
ole mainittu. Saattajlla saa olla puhelin mukana mutta sen käyttö on kielletty, jos siitä
aiheutuu vartiolle etua kisatehtävien suorittamisessa.
YLEISET TOIMINTAOHJEET Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä. Vartion on itse
huolehdittava, että se saa oman sarjansa tehtäväkäskyn kaikkine liitteineen. Vartion on

merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen tai muuhun vastaavaan sekä työsuorituksiin
vartion nimi, numero ja sarja, vaikkei tätä erikseen pyydettäisi. Suoritusaika alkaa sillä
hetkellä kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä toisin mainita. Määräajassa
suoritettava tehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan kuluessa. Ajan ylitys
aiheuttaa suorituksen hylkäämisen tai pisteiden menetyksen, ellei toisin ilmoiteta. Tehtävät,
joissa ajan ylitys alentaa pisteitä tai joissa paras aika antaa täydet pisteet ja tietty aika nolla
pistettä, interpoloidaan suoraviivaisesti. Vartion tulee maastossa liikkuessaan noudattaa
jokamiehenoikeuksia. Tulenteko, puun ja polttopuun otto, viljelysten ylittäminen, pihamailla
kulku ja vastaavat jokamiehenoikeuksiin kuulumattomat teot ovat kiellettyjä ja johtavat
vartion hylkäämiseen. Jäälle meneminen on kiellettyä. Vartion on noudatettava varovaisuutta
ja liikennesääntöjä tiellä liikkuessaan. Kilpailuvartioilta ja huoltajilta odotetaan partiomaista
käyttäytymistä. Partiohuivia kannetaan koko kilpailun ajan. Vartion on pidettävä
kilpailunumerot selvästi näkyvillä eteenpäin koko kilpailun ajan. Toimitsijoiden ja
rastihenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Tupakointi on kielletty
alle 18-vuotiailta sekä kaikilla rastipaikoilla. Kilpailussa kielletty tupakoiminen aiheuttaa
käytöspisteiden menetyksen.
KESKEYTTÄMINEN Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle
kilpailurastille. Tämän jälkeen vartio ohjataan kilpailukeskukseen, jossa vartion on
ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. Yhdenkin tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan
keskeyttämiseksi.
EKSYMINEN Mikäli vartio eksyy, on pyrittävä kulkemaan kohti lähintä tietä tai rastia.
Eksymistilanteessa vartion ei pidä hajaantua eikä hätääntyä. Seikkailijasarjan saattajalla saa
olla puhelin mukana hätätilanteita varten.
ENSIAPU Kilpailukeskuksessa ja riskialttiilla rasteilla on ensiapuvarustus sekä
ensiaputaitoisia henkilöitä. Hätätilanteen sattuessa muulloin kuin rastin läheisyydessä on
pyrittävä lähimpään puhelimeen. Yleinen hätänumero on 112.
YLEISÖ JA HUOLTAJAT Kilpailurastit eivät ole avoinna yleisölle. Yleisö ja huoltajat voivat
seurata lähtörastia, kunhan eivät häiritse rastin toimintaa eivätkä vaikuta vartioiden
suorituksiin.Ainoastaan seikkailijasarjan saattajat liikkuvat vartionsa mukana maastossa.
Lisätietoja saa kilpailutoimistosta.
TULOKSET JA PALAUTE Kilpailun alustavia tuloksia julkaistaan kilpailukeskuksen
tulostaululla ja niitä päivitetään myös kilpailun www-sivuille. Tehtävien oikeita vastauksia on
myös nähtävillä kilpailukeskuksessa. Kilpailun palkintojenjako on myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana. Kilpailuorganisaatio toivoo osallistujien antavan kilpailusta palautetta maalissa
kerrottavalla tavalla.
LÖYTÖTAVARAT Löytötavaroita voi kysyä kilpailun aikana kilpailutoimistosta. Tämän
jälkeen tavarat toimitetaan Lounais-Suomen Partiopiirin piiritoimistoon, josta niitä voi
tiedustella numerosta 050 312 9420. Tavaroita säilytetään toimistolla kuukauden ajan.
TUOMARINEUVOSTO
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Maria Sankari, Yläneen Korpijunkkarit
Valvoja I Jussi Salonen, Jokikylän Pojat

Valvoja II Aino Raitis, Sauvon Hakkiset
Kilpailijoiden edustaja Sari Lähdeniemi, Raision Killinallit
Kilpailun johtaja Pauli Kanto, Pyhän Laurin Ritarit
SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Lounais-Suomen Partiopiirin 1.8.2016 voimaan tulleita
partiotaitokilpailujen sääntöjä.
-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. - 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
– 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.
Liite 1 Vartioiden numerot

Liite 2 Ilmoittautumislomake

Kisat toteutetaan yhteistyössä Salon kaupungin kanssa

seikkailijat
vartion numero

vartion nimi

lippukunta

301 Ilves

Turun Metsänkävijät

302 Nakit

Rymättylän Märssyvahdit ry

303 Käärmeet 1

Liedon Eränkävijät

304 Myrskyklaani

Kakskerran Kaksoispiste ry

305 Huuhkaja

Turun Metsänkävijät

306 Ilvekset

Tasalam Boja ry

307 Sisiliskot

Mynämäen Maahiset ry

308 Mäyrä

Turun Metsänkävijät

309 Merikotkat

Kuusiston Linnanyrjänät ry

310 Käärmeet 2

Liedon Eränkävijät

311 Karhu 2

Käppäräpartio ry

312 Tehotytöt

Laitilan Lumikit

313 Etana

Huittisten Eränkävijät ry

314 Sisiliskot

Mynämäen Maahiset ry

315 Delfiinit 2

Auran Eräkurjet ry

316 Kuutit 1

Loimaan Nuotioloimut

317 Kuutit 2

Loimaan Nuotioloimut

318 Tiira

Turun Sinikotkat

319 Pikkuiset MangoGepardit Littoisten Pirtapiiat
320 Villit Siat

Huittisten Eränkävijät ry

321 Porot

Koroisten Sarpiot ry

322 Metsäsudet

Marjatat ja Mikonpojat ry

323 Naalit

Tasalam Boja ry

324 Kissankäpälät

Mikaelin Sinikellot ry

325 Robottikirput

Auran Eräkurjet ry

326 Delfiinit 1

Auran Eräkurjet ry

327 Leijonat

Liedon Eränkävijät

328 Oravat

Rymättylän Märssyvahdit ry

329 Karhut

Käppäräpartio ry

330 Rauskut

Karimo ry

331 Susi

Turun Versot ry

332 Tunturipöllöt

Mietoisten Kolopuutintit ry

333 ÄssäJokerit

Kaarinan Korpiklaani ry

334 Elefantit

Rajakiven Kiertäjät ry

335 Maitovalaat

Halikon Siniset

336 Merikotkat 2

Kuusiston Linnanyrjänät ry

337 Tassut

Liedon Eränkävijät

338 Sudet

Liedon Eränkävijät

339 Partiojonnet

Halikon Siniset

340 LiitoFantit

Rajakiven Kiertäjät ry

341 Eräjormat

Säkylän Partio ry

342 Karhut ja Eräjormat

Siikaisten Karhuveikot

343 Norpat

Karimo ry

344 Ilvekset

Mynämäen Maahiset ry

345 Ilvekset

Kankaanpään Korpiveikot ry

346 Porot 2

Koroisten Sarpiot ry

347 Partiotytöt

Nousiaisten Henrikin lippukunta

348 Myrskyklaani 2

Kakskerran Kaksoispiste ry

349 TP

Tornipääskyt

350 Liito-oravat

Yläneen Korpijunkkarit

351 Supermimmit

Yläneen Korpijunkkarit

352 RaKiNa 1

Raision KilliNallit

Oranssi

numero

vartion nimi

lippukunta

201 Taikakettu

Huittisten Eränkävijät ry

202 Tähtikettu

Huittisten Eränkävijät ry

203 Nimetön 2

Harjavallan Pirkat

204 Mörköfantit

Pääskyparvi ry

205 Piraattidelfiinit ja papukaija

Tavastin Liljat ry

206 Ananakset

Maarian Kämmekät ry

207 Sinivuokot

Mikaelin Sinikellot ry

208 Lumihaukat

Liedon Eränkävijät

209 TehoTytöt

Pyhärannan Korpiankkurit ry

210 Unikot

Mikaelin Sinikellot ry

211 Piparmintut

Kaarinan Sädetytöt ry

212 Merikotkat 2

Kuusiston Linnanyrjänät ry

213 Foiju

Nuotiotytöt ry

214 Louharit

Louhen-Tytöt ry

215 Yksisarviset Murmelit

Pyhärannan Korpiankkurit ry

216 Puskakiiturit

Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat

217 Hölökynkölkyn

Marjatat ja Mikonpojat

218 Nimettömät

Narvin Tytöt ry

219 Marakatit

Koroisten Sarpiot

220 Rokkaavat ponit

Luvian Loukke

221 RaKiNa 2

Raision KilliNallit

250 Mäkelät

Mynämäen Maahiset ry

251 AutoMaahiset

Mynämäen Maahiset ry

Vihreä

numero

vartion nimi

lippukunta

101 Muutit

Kairankiertäjät

102 Karhu

Turun Metsänkävijät

103 Telkkä

Turun Sinikotkat ry

104 Pullasorsat

Nousiaisten Henrikin lippukunta

105 Nimetön

Harjavallan Pirkat

106 Norpat

Kankaanpään Korpiveikot ry

107 Norpat nyt sitten

Kankaanpään Korpiveikot ry

108 Porot

Tuulihaukat ry

109 Ahma

Turun Metsänkävijät

110 Karhu

Huittisten Eränkävijät ry

111 Spagetot

Rymättylän Märssyvahdit ry

112 Merimakkara Agentti

Kaarinan Korpiklaani

113 Vadelma - ja mustikkapilvet Mietoisten Kolopuutintit ry
114 Soppikset

Kiikalan Kelopartio ry

115 Positiiviset Eräjormat

Mynämäen Maahiset ry

116 Eräjormat

Mynämäen Maahiset ry

117 RuoriÄssä 1

Turun Partio-Sissit

118 RuoriÄssä 2

Turun Partio-Sissit

119
120

