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Tervetuloa kisaamaan EPT:n joka
vuotiseen, jo legendaksi
muodostuneeseen keväiseen
pyöräkisaan, Espoon Vihreeseen.
Kilpailu järjestetään tällä kertaa
hirviöteemalla lauantaina 11.5
Etelä-Espoossa!

YHTEYSTIEDOT

SAAPUMINEN
KILPAILUPAIKALLE

KILPAILUNJOHTAJAT

AUTOT

Nea Heikkinen

Kilpailupaikalle voi tulla autolla, mutta paikkoja on

045 602 2333

erittäin rajallisesti. Julkisen liikenteen käyttö tai

nea.heikkinen@partio.fi

paikan päälle pyöräily on suositeltavaa! Enemmän
parkkipaikkoja voi löytyä kävelymatkan päästä

Hanna Kannonkari

kisakeskuksesta.

040 018 0969
hanna.kannonkari@partio.fi

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen alkaa kisakeskuksella 8.15 ja

TUOMARINEUVOSTON PUHEENJOHTAJA

päättyy 8.45. Ilmoittautumispiste sijaitsee

Nea Heikkinen

Kaitaan koulun pääovella. Vartionjohtaja ilmoittaa

045 602 2333

vartion. Vartiolla tulee olla mukanaan jokaisen

nea.heikkinen@partio.fi

kisaajan vuoden 2019 jäsenkortti, joko tulostettuna
tai sähköisenä. Vartion mukana täytyy myös olla

KILPAILUKESKUS

ilmoittautumislomake täytettynä. Määräysten

Kaitaan koulu

vastaisten vartioiden osallistumisesta päättää

Iivisniementie 1

tapauskohtaisesti tuomarineuvosto. Sääntöjen

02260 Espoo

vastaiset vartiot kisaavat sarjan ulkopuolella.

YLEISAIKATAULU

VARUSTEET

Ilmoittautuminen klo. 8.15-8.45

HENKILÖKOHTAISET PAKOLLISET VARUSTEET

Avajaiset klo 9.00
Ensimmäinen rasti aukeaa 9.05
Sarjat maalissa (arviolta klo 14.00)

RUOKAILU JA JUOMAVESI
KILPAILUN AIKANA

Pyörä
Pyöräilykypärä
Pyörän lukko
Partiohuivi
SP:n jäsenkortti tai todiste maksetusta
jäsenmaksusta

Kilpailua ennen tai sen jälkeen ei tarjota ruokaa,

Kela-kortti

joten varatkaa kisapäivän ajaksi hyvin ruokaa.

Muistiinpanovälineet

Yhdellä rastilla on vesipiste, jossa on mahdollisuus

Kynä

täyttää juomapullot. Vesipiste on merkittynä

Puukko

karttaan.

Kilpailunumero (A4) näkyvällä paikalla
Juomapullo

ETENEMISTAPA
Kilpailun reitti kuljetaan pyörällä.
Tilannekeskukselle tulee ilmoittaa pyörän
hajoamisesta välittömästi. Tilannekeskuksen
puhelinnumero tarkentuu kilpailupäivänä
ilmoittautumisessa.

KILPAILUNUMEROT
Koko kilpailun aikana kilpailunumeron tulee
olla hyvin selkeästi näkyvissä jokaisella vartion
jäsenellä kaikissa sarjoissa. Kilpailunumerot
ilmoitetaan viimeistään keskiviikkona 8.5.

Eväitä kilpailun ajaksi
VARTIOKOHTAISET PAKOLLISET VARUSTEET
Ensiapupakkaus
Karttamuovi tai muovitasku
Retkikeitin ja polttoainetta retkikeittimeen
Paistinlasta
Vasara
Mittanauha
Hiekkapaperia
Vartion nimellä varustettuja säänkestäviä
tehtäväsuoritusten merkintälappuja (5 kpl)
Pyöränkumin paikkausvälineet
Sakset
Paksu neula (2 kpl)
Permanenttitussi
Kaikkien vartion jäsenten pyöriin sopiva
pumppu

KIELLETYT VARUSTEET
Tehtäväsuoritusten aikana kännykät ja

TEHTÄVÄSUORITUKSEN
HYLKÄÄMINEN

tehtäväsuoritusten vastaiset tavarat on kielletty.

Tehtäväsuoritusten aikana kännykät ja

Kilpailun aikana omien karttojen, paikannus- ja

tehtäväsuoritusten vastaiset tavarat on kielletty.

kommunikointivälineiden on kielletty. Omien

Kilpailun aikana omien karttojen, paikannus- ja

kameroiden käyttö kilpailumuiston ottamiseksi on kommunikointivälineiden on kielletty. Omien
sallittua.

KILPAILUKARTAT JA REITIT
Kilpailun vaelluskartta on kaikilla sarjoilla

kameroiden käyttö kilpailumuiston ottamiseksi on
sallittua.

KILPAILUSTA
HYLKÄÄMINEN

mittakaavassa 1:15 000. Omien karttojen käyttö on Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa
kielletty.

aiheuttaa vartion hylkäämisen
kilpailusta:

RASTIT
Rastit on merkitty kilpailukarttoihin

• Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman

järjestysnumeroin ja rastiympyröin. Maastoon

tehtäväkäskyssä annettua lupaa.

rastit on merkitty rastilipuin.

• Lunttien tai muun vastaavan kirjallisten
lähteiden käyttö ja ulkopuolisen avun käyttö

KILPAILUMAASTO
Kilpailu sijoittuu enimmäkseen kaupunkimaiseen
ympäristöön, paikoin on metsämaastoa.
Kilpailureitti sijoittuu joko asfalttiteille tai hiekka/ kivituhkapoluille.

TEHTÄVIEN
ILMOITTAMINEN
Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä.
Tämän lisäksi rastihenkilöt voivat
antaa täydentäviä suullisia ohjeita. Vartion tulee
itse huolehtia saavansa oman
sarjansa tehtäväkäskyn kaikkine liitteineen.
Jokaiseen työsuoritukseen,
vastauslomakkeeseen tai muuhun vastaavaan
tulee merkitä vartion nimi ja numero,
myös vaikkei tätä erikseen mainittaisi.

on kielletty ellei järjestäjä toisin määrää.
• Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on
kielletty.
• Omien karttojen, radiopuhelimien,
matkapuhelimien, sähköisten paikannusja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten
tiedontallennuslaitteiden käyttö on kielletty.
Kilpailun järjestäjät voivat 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.

Ohjeet, joita rikottaessa kilpailun järjestäjien on
harkittava vartion hylkäämistä
kilpailusta:

ENSIAPU
Rastihenkilökunta ja kisan muun toimikunta
auttavat tarvittaessa ensiaputilanteissa.
Ensiaputilanteen sattuessa ottakaa yhteys

• Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen,

rastihenkilöihin tai tilannekeskukseen.

viljelysten ylittäminen, pihamaalla kulku,

Jokaiselta rastilla on ensiaputarvikkeet.

rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden
kaataminen ilman lupaa on kielletty.

VAKUUTUS

• Vartion on käytävä kaikilla rasteilla annetussa

Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun

järjestyksessä.

sisältyvällä partiovakuutuksella.

• Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä

Jokaisen kilpailijan jäsenmaksun pitää olla

kaikkien rastien kautta maaliin.

maksettu ja voimassa kilpailun alkaessa.

• Vartion on kuljettava koko kilpailureitti

Ei-vielä-partiolaiset on vakuutettu SP:n

polkupyörillä pyöräilykypärää käyttäen ja

partiotoimintaan tutustujan vakuutuksen

liikennesääntöjä noudattaen. Moottoriajoneuvojen puitteissa.
käyttö on kielletty.

KESKEYTTÄMINEN

LÖYTÖTAVARAT
Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan

Keskeyttäneiden vartioiden tulee ilmoittaa asiasta kisakeskuksessa. Kilpailun jälkeen
välittömästi tilannekeskukseen, jonka

kadonneita tavaroita voi tiedustella maalista ja sen

puhelinnumero ilmoitetaan ilmoittautumisen

sulkeuduttua Espoon Partiotuen

yhteydessä. Tilannekeskus antaa tarkemmat

toimistolta, os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki

toimintaohjeet tilannekohtaisesti.

(ept@partio.fi) toukokuun loppuun

TURVALLISUUS

saakka.

Kilpailussa noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä.

PALKINTOJENJAKO

Kypärän käyttö on pakollista koko

Palkintojenjako tapahtuu Otaniemen rantasaunalla

kisan ajan. Pyörillä kuljetaan jonossa eli peräkkäin, (Vastaranta 1) EPT-Klubin yhteydessä 22.5. klo
EI vierekkäin. 12-vuotta täyttäneet
kilpailijat eivät saa ajaa jalkakäytävillä. Mikäli
joudutte ajamaan autotiellä, teidän on
ajettava autotien oikeassa reunassa ja
noudatettava tieliikennelakia.
Kääntymismerkit näytetään selkeästi käsin. Isojen
teiden yli- ja alikulkupaikat on
merkattu kisakarttaan.

17.30.

TEHTÄVÄT
Tehtävät ovat jokaiselle sarjalle ja pisteet ovat sarjoille samat.
TEHTÄVÄ

PISTEET

#tuless

5

Hauskuuden haavi

6

Korobeiniki

4

Rikkinäinen puhelin

4

Sitäsuntätä

3

Soitellen sotaan tai sitten vaan kisaan

5

Splädäri

6

Varastetut nimet

4

Vihreän joen rannalla

5

YHTEISPISTEET

42

