KARKAUS 2020
Pellon Pailakat ry toivottaa kaikki lappilaiset partiolaiset
kisailemaan Lapin partiolaisten syysmestaruuskisoihin Pelloon
26.-27.9.2020. Kilpailu on tarkoitettu samoajille, vaeltajille ja
aikuisille.
Kilpailussa noudatetaan Suomen partiolaisten 1.4.2019
voimaan tulleita sääntöjä sekä Lapin partiolaisten
partiotaitokilpailusääntöjä.
Sarjajako ja matkat
Lapin piirinmestaruuksista kilpaillaan sinisessä, punaisessa, ruskeassa ja harmaassa sarjassa.
Kevyessä eli keltaisessa sarjassa ei kilpailla piirinmestaruuksista. Sarjojen tehtävät ja reitit ovat
ikäkausittain yhteneväiset.
Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan vuoden 2020 loppuun mennessä täytetyin vuosin.
Samoaja avoin (punainen)
Kilpailuvartiossa on neljä 14-18-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion yhteenlaskettu ikä saa olla
korkeintaan 68 vuotta. Kilpailureitin pituus on punaisessa sarjassa 12 kilometriä.
Samoaja naiset (sininen)
Kilpailuvartiossa on neljä 14-18-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Kilpailuvartion
yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Kilpailureitin pituus on sinisessä sarjassa 12
kilometriä.
Vaeltaja avoin (harmaa)
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Kilpailureitin pituus on harmaassa sarjassa
15 kilometriä.
Vaeltaja naiset (ruskea)
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Kilpailureitin
pituus on ruskeassa sarjassa 15 kilometriä.
Kevyt sarja (keltainen)
Kilpailuvartiossa on 2-5 vähintään 15-vuotiasta jäsentä. Kilpailureitin pituus on keltaisessa sarjassa 12
kilometriä. Sarja toteutetaan yökisana.

Ilmoittautuminen
Kilpailuihin ilmoittaudutaan kuksassa vartioittain 9.9.2020 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittautumisessa on mainittava vartion nimi ja koko, lippukunta, kaikkien jäsenten
erityisruokavaliot sekä saattajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset
erityisruokavaliot, tieto siitä, tarvitseeko vartio majoitusta perjantain ja lauantain väliseksi yöksi sekä
ostatteko erikseen aamu- tai iltapalaa.
Ennakko-ohje lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille. Samaan aikaan se myös julkaistaan piirin
nettisivuilla.
Osallistumismaksu
50 €/joukkue. Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin ja yhden lämpimän aterian
ja peseytymismahdollisuuden maaliintulon jälkeen sekä lattiamajoituksen kilpailua edeltävänä yönä
sitä tarvitseville. Osallistumismaksu laskutetaan lippukunnilta ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ilmoittautumismaksua ei palauteta, mikäli kilpailujoukkue jää pois kilpailusta, mutta lippukunnalla on
oikeus ilmoittaa tilalle toinen joukkue
Tehtäväluettelo
Tehtäväluettelo julkaistaan Lapin partiolaisten nettisivuilla lappi.partio.fi
Lisätietoja
Kilpailun johtaja Juho Kuneliukselta p. 040 7 122 986 tai kuneliusjuho1@gmail.com
Katso lisää:
Piirin nettivisuilta www.lappi.partio.fi
Facebook: Lapin partiolaiset - partiotaitokisat
Instagram: ptkisat_lappi

