
KILPAILUKUTSU 

 

Yksinäiset Vuoret 2015 

Uudenmaan Partiopiirin oranssin ja vihreän sarjan 

kevätmestaruuskilpailut  

 

 

Sipoon Hukat ry kutsuu kaikki 12-15-vuotiaat tarpojaikäiset partiolaiset tervetulleiksi Uudenmaan 

Partiopiirin kevätkisoihin 9.5.2015 Sipoossa! 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Uudenmaan Partiopiirin mestaruuskilpailujen sääntöjä (voimassa 21.2.-13), siltä osin kun ne 

poikkeavat Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen säännöistä (voimassa 1.11.-12). 

Osallistumisoikeus 

Kilpailijoilla tulee olla Suomen Partiolaisten vuoden 2015 jäsenmaksu maksettuna.  

Sarjajako 

Tyttövartiot kilpailevat oranssissa sarjassa, poika- ja sekavartiot vihreässä sarjassa. Mukana on myös lila sarja, jossa ei 

kilpailla piirinmestaruudesta.

Osanottajien iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin eli ikä on suoraan kilpailuvuosi miinus 

syntymävuosi. 

Oranssi ja vihreä sarja 

Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on viisi 12–15-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion 

jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 70 vuotta. (voimassa 1.4.2013 alkaen.) Kilpailureitti on 

enintään 9 kilometriä. 

Lila sarja 

Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on 3-6 12-17-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion 

jäsenten yhteenlasketulla iällä ei ole ylärajaa. Kilpailureitti on enintään 9 kilometriä. Lilassa sarjassa ei 

kilpailla piirinmestaruudesta. 



Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 

Vartiot ilmoittautuvat kilpailuun 25.4.2015 mennessä täyttämällä sähköisen lomakkeen Kuksassa.  

Oranssin ja vihreän sarjan osallistumismaksu on 50 euroa/vartio. Uudenmaan Partiopiiri laskuttaa kunkin piirin 

vartioiden osallistumismaksut kootusti yhdellä laskulla ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Ilmoittautumisessa on mainittava vartion nimi, lippukunta ja sarja, vartion koko sekä vj:n nimi, sähköpostiosoite ja 

puhelinnumero sekä erityisruokavaliot.  

Kilpailusta poisjäävän vartion maksuja ei palauteta, mutta lippukunta voi asettaa tilalle toisen vartion samaan sarjaan. 

Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin, peseytymismahdollisuuden ja yhden lämpimän aterian 

maaliintulon jälkeen. 

Jälki-ilmoittautuminen 

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 2.5.2015 saakka. Jälki-ilmoittautuneilta peritään kaksinkertainen maksu. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus sijaitsee Lukkarin koululla osoitteessa Lukkarintie 3, 04130 Sipoo 

Saapuminen ja aikataulu 

Kilpailuvartioiden ja huoltajien toivotaan saapuvan kilpailukeskukseen yhteiskyydeillä. Sipoon bussiasemalta on 

kilpailukeskukseen 1 kilometrin kävelymatka. Kilpailukeskuksen pihalla on rajoitetusti tilaa henkilöautojen 

pysäköinnille. 

Kilpailu alkaa kello 9:00. Palkintojenjaon arvioitu alkamisaika on kello 16:00 jälkeen. Tarkempi  aikataulu ilmoitetaan 

osallistujille myöhemmin. 

Vuoden 2014 mestarit 

● Oranssi sarja: Teräskamut, Eräkamut 

● Vihreä sarja: Ahma, Lohjan Eräveikot 

Kyseisiä lippukuntia pyydetään huolehtimaan kiertopalkintojen toimittamisesta kaiverrettuina kilpailukeskukseen 

ennen kilpailun alkua. 

Järjestäjät 

Sipoon Hukat ry 

Kilpailunjohtaja Jade Aulos Sipoon Hukat ry

jade.aulos@gmail.com

p. 040 5334 364 



Tehtäväluettelo 

 


