LIPPUKUNTAINFO
TERVETULOA MUKAAN SEIKKAILEMAAN MAAHISTEN KANSSA!
Ulda, pieni maahinen, on eksynyt ihmisten maailmaan. Hän on
kuullut, että takaisin maahisten luo maanalaiseen maailmaan pääsee
jatulintarhan läpi. Ulda vain ei tiedä, mistä jatulintarhan löytäisi tai
miten sellaisen voisi rakentaa. Ulda lähtee etsimään ratkaisua ja
tarvitsee siihen apuasi!

KePSi-alueen partiotaitokisat 2014 sudenpennuille ja seikkailijoille
Sipoossa sunnuntaina 18.5., osoitteessa Opintie 6, Söderkulla, kello 9.00 - 17.00.
1. Osallistumissarjat sudenpennuille ja seikkailijoille
Sarjoja on 4. Lippukunnassanne saatte itse määritellä, mihin sarjaan pentue/vartio ilmoitetaan.
Aloittelevat sudenpennut

Kokeneet sudenpennut

Ensimmäisen vuoden
seikkailijat
Kokeneet seikkailijat

Saattaja voi tarpeen mukaan avustaa pentuetta tehtäväkäskyn
lukemisessa ja ymmärtämisessä, ohjata keskittymään ja kannustaa
pentuetta tehtävän suorittamisessa. Saattajan tarkoitus ei kuitenkaan
ole osallistua tehtävän tekemiseen.
Pentue toimii rasteilla itsenäisesti. Saattaja ei avusta pentuetta
rastikäskyjen lukemisessa tai tehtävän ymmärtämisessä. Saattaja
puuttuu toimintaan, mikäli turvallisuus vaarantuu.
Vartiot, josta pääosa on ensimmäisen vuoden seikkailijoita. Saattaja ei
osallistu toimintaan rasteilla, mutta puuttuu, mikäli turvallisuus
vaarantuu.
Toisen tai kolmannen vuoden seikkailijat. Saattaja ei osallistu
toimintaan rasteilla, mutta puuttuu toimintaan, mikäli turvallisuus
vaarantuu.

Sudenpentuja voi olla kisapentueessa 4 - 6 ja seikkailijoita kisavartiossa 3 - 5. Tehtävät on suunniteltu
niin, että jokaiselle olisi tekemistä. Liian isoissa joukkueissa käy helposti niin, että osa tekee ja muut
seuraavat vierestä.
Jokaisella kisajoukkueella tulee olla mukana saattaja. Saattajien tehtävänä on kaikissa sarjoissa kulkea
kisaajien mukana, pitää yllä hyvää mieltä päivän aikana sekä puuttua turvallisuutta vaarantaviin
seikkoihin. (Saattajan olisi hyvä olla yli 15-vuotias). Saattajiksi voi hyvin pyytää partiolaisten
vanhempia. Lippukuntiin lähetetään ennakko-ohjeiden mukana ohjeet saattajille, ja lippukuntien on
käytävä saattajien kanssa läpi saattajan rooli kisoissa.
Sarjan vaihto on mahdollista kesken tapahtuman saattajan päätöksellä kokeneista sudenpennuista
aloitteleviin sudenpentuihin. Sarjan vaihto tapahtuu saattajan rastipäällikölle tekemällä ilmoituksella.
2. Ilmoittautuminen
30.4. mennessä ilmoitetaan joukkueet (lippukunta, mikä sarja, joukkueen nimi, yhteyshenkilö ja
osallistujien
mahdolliset
allergiat)
oheisella
lomakkeella
osoitteeseen
ossi.ikonen@puskapartiolaiset.fi. Tällöin osallistumismaksu on 9€/osallistuja.
 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 8.5. asti, jolloin osallistumismaksu on 11€/henkilö.
 Osallistumismaksu peritään myös joukkueiden saattajilta.






Osallistumismaksu sisältää kilpailureitin puolivälissä olevan ruokailun. Saattajien maksu sisältää
myös kilpailun aikana tarjolla olevan kahvin.
Joukkueen henkilöt ja saattaja(t) ilmoitetaan kisapäivänä kisapaikalla. (lomake lähetetään
kilpailuinfon mukana)
Järjestävä taho laskuttaa osallistumismaksut osallistuneilta lippukunnilta kilpailun jälkeen.
Huom! ilmoitetuista joukkueista, jotka eivät osallistu kilpailuun ja joiden ilmoittautumista ei ole
peruttu viimeistään 16.5., laskutetaan 20 €/joukkue.

3. Muuta tapahtumaan liittyen
Kaikki tapahtumaan osallistuvat saavat Ulda-tapahtumamerkin.
Kilpailukeskuksessa on kioski sekä maaliin tulleille kilpailijoille väistöalue, jonne järjestetään
aktiviteetteja. Kilpailureitti on pituudeltaan 3,5 km, ja se seuraa alueella olevia ulkoilureittejä.
4. Päivän arvioitu aikataulu (pienet muutokset mahdollisia)
7.45-8.45 ilmoittautuminen
9.00 kisojen avajaiset
9.15 lähtötehtävä alkaa
rastien puolivälissä lounas kilpailijoille ja saattajille
14:15 ensimmäinen joukkue maalissa
16:15 viimeinen joukkue maalissa
16.45 kisojen päätös ja palkintojen jako
17.00 kotiin
5. Ennakko-ohje
Tarkempi ennakko-ohje, joka sisältää ohjeet kilpailijoille ja saattajille, lähetetään ilmoittautumisen
päätyttyä 30.4. sähköpostitse lippukuntiin ja ilmoittautuneiden vartioiden yhteyshenkilöille.
6. Ulda wants you
Jotta kisa sujuisi jouhevasti, ilman turhia jonotuksia, niin tarvitsemme avuksemme rastipäälliköitä ja
rastihenkilöitä kaikista osallistuvista lippukunnista. Puskapartiolaiset suunnittelee ja valmistelee
tehtävät ja hankkii rasteilla tarvittavat materiaalit, joten rastipäälliköiden tehtäväksi jää toteuttaa rasti
annetun aineiston perusteella.
Ilmianna itsesi rastipäälliköksi tai rastimieheksi Ossille tai Kajlle!
Tapahtuman löydät myös Facebookista https://www.facebook.com/events/219176201601671/ ja
netistä http://puskapartiolaiset.fi/ulda
Jos mitä tahansa kysyttävää tulee mieleen, niin kysykää rohkeasti!
Terveisin,
Kilpailun johtajat:
Kaj Sojakka (kaj.sojakka@puskapartiolaiset.fi, 040-752 0075)
Ossi Ikonen (ossi.ikonen@puskapartiolaiset.fi, 040-549 3191)
Tehtäväpäällikkö:
Tatja Ikonen (tatja.ikonen@puskapartiolaiset.fi , 044-517 4600)

