
 

 

Tilanne haltuun -seikkailijakilpailut 
15.10.2016 Pälkäneellä 
 
Seikkailijaikäisten omissa partiotaitokisoissa testataan leikkimielisesti koloilloissa opittuja 
tietoja ja taitoja. Myös hoksottimia ja kisavartion tiimitaitoja tarvitaan!  
 
Joukkueet: 

Kilpailuvartion koko on 4-6 seikkailijaa iältään 10-12 vuotta. Iät lasketaan kilpailuvuonna täytetyin vuosin. Vartion 
kaikilla jäsenillä tulee olla Suomen partiolaisten vuoden 2016 jäsenmaksu maksettuna ja uusilla tiedot Kuksassa. 
Pojat ja tytöt kilpailevat samoissa sarjoissa. 
  
Sarjat: 

Kilpailussa on 2 sarjaa. Turkoosissa sarjassa kilpailevat ensimmäisen vuoden seikkailijat eli vuonna 2006 
syntyneet seikkailijat. Violetissa sarjassa kilpailevat toisen-kolmannen vuoden seikkailijat ja mahdolliset 
ensimmäisen vuoden tarpojat eli 2004-2005 syntyneet partiolaiset. Jos joukkueessa on eri-ikäisiä kilpailijoita, 
katsotaan heidän kuuluvan violettiin sarjaan, jos vähintään puolet joukkueen jäsenistä on syntynyt vuosina 2004-
2005. 
  
Saattaja: 

Turkoosissa sarjassa vartiolla tulee olla vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee vartion mukana koko kilpailun 
ajan. Saattaja ei saa auttaa vartiota kilpailutehtävien suorittamisessa. Violetissa sarjassa vartiolla ei tarvitse olla 
saattajaa. Saattajalla ei tarvitse olla partiokokemusta.  
  
Ilmoittautuminen: 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 18.9. palauttamalla liitteenä oleva ilmoittautumislappu johtajalle esim. 

yöretkelle tultaessa. Ilmoittautua voi myös esim. vanhemman lähettämällä viestillä omalle johtajalle (laita viestiin 
erityisruokavalio ja kyyditys/saattajamahdollisuus). Ilmoittautumislappu on tuotava kuitenkin seuraavaan koloiltaan. 
 
Osallistumismaksu on 25 €/joukkue + 5€ osallistuja (ml. saattaja). Lippukunta maksaa joukkuemaksun 25 e. Eli 
osallistumismaksu on 5 e/seikkailija + kyytimaksu. Kyytimaksu kerrotaan, kun tiedetään lähtijöiden määrä ja 
kyyditystapa (saattajien kyydit, piirin yhteiskuljetus tvs.). Lippukunta maksaa yhden saattajan osallistumisen per 
vartio. 
  
Yhteiskuljetukset: 

Piiri järjestää kilpailuihin yhteiskuljetuksia, mikäli kuljetuksiin on riittävästi ilmoittautuneita. Kuljetuksia järjestetään 
reiteille Ikaalinen-Hämeenkyrö-Ylöjärvi-Sappee, Vammala-Nokia-Pirkkala-Sappee ja Tampere-Sappee. Kyytiin 
pääsee näiden reittien varrelta myös muilta pysäkeiltä. Meno-paluukuljetusten hinnat Ikaalisista, Vammalasta ja 
Hämeenkyröstä ovat 16 €/hlö, Ylöjärveltä, Nokialta ja Pirkkalasta 12 €/hlö ja Tampereelta 10 €/hlö. 
 
Tehtäväluettelo: 

Tehtävä Turkoosi Violetti 

Vesiratas 5 p x x 

Apua tarvitaan 6 p x x 

Järjestys kaikelle 5 p x x 

Solmut 5 p x x 

Karttamerkit 5 p x   

Paikannus 5p   x 

Aistit 5p  x x 

Ruoka-aika 5p x x 

Pussukka 4 p x x 

Lennokki 5 p x x 

Tiedätkö? 4 p x x 

Kierrätys 5 p x x 

Kynä 4 p x x 

Käytös 3 p x x 



 

 

ILMOITTAUTUMISLAPPU  
 

__________________________________________________________ (nimi) ilmoittautuu  
 
Tilanne haltuun -seikkailijakisoihin 15.10.2016 Pälkäneelle. 
 
Erityisruokavalio tai muuta huomioitavaa: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Perheestämme voi lähteä saattajaksi, nimi+puh+erityisruokavalio: _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Voimme osallistua kyydityksiin ja autoomme mahtuu kuljettajan lisäksi: ___________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero 
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