Karhunpalvelus 1-2.10.2022
Ennakko-ohje
Tervetuloa kisaamaan Kara-Karhujen ja Kilon Kipinöiden perinteiseen partiotaitokilpailuun
Karhunpalvelukseen 1-2.10.2022! Tänä vuonna luvassa on monenlaisia partiotaitoja testaava kilpailu.
Tässä kirjeessä on kaikki tarvittava informaatio koskien kisaa, joten luethan sen huolella.

Lähtö ja maali
Kilpailun lähtö tapahtuu 1.10. Pirttimäen pysäköintipaikalta (Savupirtintie 3, Espoo) klo 9. Paikalle pääsee
tarvittaessa julkisilla liikennevälineillä.
Vartiot saapuvat sunnuntaina kilpailun maaliin klo 11-14 välillä, riippuen vartion kävelynopeudesta. Maali
sijaitsee Nuuksiossa paikassa, johon pääsee hyvin autolla ja tarvittaessa julkisilla.

Yleistä
Kilpailureitti on n. 16 km pitkä. Reitin varrella olevat tehtävärastit ovat miehitettyjä ja niillä tulee käydä
numerojärjestyksessä. Väliin jätetty tehtävärasti saatetaan tulkita kilpailun keskeyttämiseksi. Kilpailussa
käytetään kilpailijoiden omaa Nuuksion karttaa, johon rastien sijainnit merkitään lähdössä. Elektronisten
apuvälineiden, mukaan lukien kännykät, käyttö on kielletty kilpailun aikana.
Jokainen vartio ottaa mukaan omat ruoat. Järjestäjän puolesta kilpailussa ei tarjota ruokaa. Vartion tulee
varata lauantain ruokarastille raaka-aineet arvosteltavaa ruokaa varten. Ruuan arviointiperusteet ovat
maku, luovuus, ulkonäkö ja tarjoilu sekä koostumus. Reitin varrella on lauantaina vedentäyttöpiste.
Vartioilta odotetaan partiomaista käytöstä koko kilpailun ajan. Epäasiallinen käyttäytyminen saattaa johtaa
pistevähennyksiin.

Ilmoittautuminen
Vartionjohtaja ilmoittaa vartionsa 18.9. mennessä kilpailunjohtajalle sähköpostitse. Ilmoittautumisessa on
mainittava vartion nimi, osallistujamäärä, osallistujien nimet ja lippukunnat, vartionjohtajan nimi,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Vartionjohtaja huolehtii, että alle 15-vuotiailla on huoltajan
kirjoittama lupalappu osallistua kilpailuun. Lupalappu tulee olla mukana kilpailun lähdössä. Osallistujilla
tulee myös olla maksettuna Suomen partiolaisten vuoden 2022 jäsenmaksu.
Osallistumismaksu on 15€/kisavartio ja se toimitetaan kilpailun lähtöön käteisenä.

Henkilökohtaiset varusteet:
-

makuupussi ja -alusta
säänmukainen vaatetus
puukko, kompassi, muistiinpanovälineet
ruokailuvälineet, tulitikut
otsa-/taskulamppu ja varaparistot
vessapaperi

-

heijastin ja kello
juomapullo väh. 2l täynnä
evästä
vaihtovaatteet
partiohuivi

Vartiokohtaiset varusteet:
-

teltta, laavu, riippumatto tai muu vapaavalintainen majoite
kirves ja saha
Nuuksion retkeilykartta
EA-välineet
retkikeitin ja polttoaine
vartion ruuat ja eväät
mittanauha
herätyskello
10m sisalnarua

Jäikö jotain kysyttävää? Ottakaa yhteyttä ennen kilpailua, lokakuussa nähdään!
Kisafiiliksissä jo,
Marc Tiittanen
kilpailunjohtaja
040-2172697
marc.tiittanen@karka.fi

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lupalappu:
Annan lapselleni:
_____________________________________________________________________
luvan osallistua Karhunpalvelukseen 1-2.10.2022.
Huoltajan nimenselvennys sekä puhelinnumero:
_____________________________________________________________________
Mahdolliset allergiat tai sairaudet, joista järjestäjien tulisi tietää:
_____________________________________________________________________

