RAULIN RIIMIT – Ennakko-ohje v3
Muutokset
v2 - poranterän koko 10mm -> 10-12mm
v3 - puukko poistettu vartiokohtaisista varusteista

Partiotaitojen SM-kilpailut 4.-5.10.2014
http://www.leiriveikot.com/raulinriimit/
Salon Leiriveikot ry, Leirisiskot ry ja Marjatat ja Mikon Pojat toivottavat
kilpailuvartiot tervetulleiksi Raulin Riimeihin
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (myöhemmin SP-FS)
partiotaitojen
syysmestaruuskilpailuihin 4.-5.10.2014 Saloon!
Salon saloille kilpailemaan suomenmestaruuksista on ilmoittautunut 19
harmaan, 14 ruskean, 17 punaisen ja 22 sinisen sarjan vartiota (tilanne
23.9.2014). Tutustukaa kilpailuvartionne kanssa tähän infoon huolella!
Uusille kisavartioille on tarjolla linkki ohjevihkoseen Raulin Riimien websivuilla.
Syksyisiin näkymiin,
Raulin Riimien järjestelytoimikunta

KILPAILUN SUOJELIJAN TERVEHDYS
Tervetuloa Salon seudulle osallistumaan merkittävään partiotapahtumaan, Raulin
Riimeihin! Iloitsen tilaisuudesta saada olla osallisena tässä seikkailussa.
Partioliikkeellä ja seurakunnilla on pitkä yhteinen historia. On ollut tilanteita, joissa
seurakunnan mahdollisuudet varhaisnuoriso- ja nuorisotyön organisoimiseen ovat
saattaneet olla varsin vaatimattomat. Tällöin on partio muodostunut paikkakunnalla
erityisen merkittäväksi seurakunnan yhteistyökumppaniksi toteuttaen niitä
päämääriä jotka ovat olleet yhteisiä.
Toisaalla on seurakunta saattanut olla merkityksellinen taustayhteisö
partiotoiminnan mahdollistamiseksi. Yhdessä on voitu vaikuttaa suomalaisen
nuorison parhaaksi toinen toisemme toiminnan lähtökohtia kunnioittaen.
Mieleenpainuvia ovat olleet monet yhteiset tammikirkot, joissa on saatu ilolla nähdä
uusien partiolaissukupolvien liittyvän katkeamattomaan ketjuun. Samoin
mieliinpainuvia ovat olleet yhteiset itsenäisyyspäivien vietot soihtukulkueineen
sankarihaudoille. On ollut rohkaisevaa saada nähdä uusien ikäluokkien lähtevän
kehittämään elämäänsä sellaisessa arvoympäristössä joka on lähellä seurakunnankin
arvomaailmaa.
Näistä uusista ikäluokista on noussut myös runsaasti heitä, jotka ovat sittemmin
vuosikymmenten ajan antaneet vapaaehtoisen panoksensa arvokkaassa
kasvatustyössä. Tämäkin tavoite on yhteinen seurakunnan periaatteiden kanssa.
Tämäkään käsillä oleva suurtapahtuma ei olisi mahdollinen ilman näitä asiaansa
sitoutuneita vapaaehtoisia.
Kun nyt ollaan käymässä partiolaisten Raulin Riimit -kilpailuun, on edessä varmasti
monipuolisuudessaan jännittävä voimainponnistus. Kilpailijat ovat jännityksellä
odottaneet päästä kokeilemaan taitojaan ja testaamaan tasoaan. Kun kyseessä on
partiokilpailu, uskon sen muodostuvan esimerkilliseksi kaikelle nuorten
kilpailutoiminnalle rehtiydessään ja yhteisen tekemisen ilossa.
Toivotan kaikille kilpailijoille ja toimitsijoille onnea ja menestystä kilpailuun ja ennen
kaikkea hyvää mieltä ja tekemisen iloa.
Timo Hukka
Salon seurakunnan kirkkoherra.

KILPAILUNJOHTAJAN TERVEHDYS
Illan harmaa varjo yörastilla; PT-kilpailuissa on aina jotain joka jää mieleen, jotain
joka ei itse kisaan liity mitenkään. Uusia elämyksiä, vanhoja kavereita, maaliin
pääsyn riemua ja ehkä myös kilpailuviettiä!
Aktiivikisailijat saavat aina ”siviileiltä” samat kommentit: ”Minkä ihmeen takia
menet märkään metsään rämpimään ja rääkkäämään itseäsi? Pystyykö siellä edes
nukkumaan? Olisit vaan kotona viikonloput!”
Elämykset ja muistot saavat meidät aina yhä uudestaan ylittämään itsemme ja sen
kuuluisaksi tulleen hokeman: ”Ei enää koskaan yökisoihin!”.
Raulin Riimit on syksyllä 2014 yksi näitä tunteita kutkuttava partiotapahtuma.
Kilpailun järjestäjät tulevat Salon seudulta, joten paikallisuudesta on otettu vinkkejä
sieltä täältä tehtäviin sekä kisan ilmeeseen.
Suomen Salo ja sen ympäristö tarjoavatkin mahtavat puitteet Raulin Riimeille ja
antoivat monia virikkeitä kisan suunnitteluun.
Tehtäviin panostaminen oli ensimmäinen asia, jonka päätimme heti järjestelyiden
alkaessa. Tehtäväryhmämme on kuluttanut kahvia ja aivonystyröitä saadakseen
aikaan mielekkäät tehtävät.
Ratamestari on miettinyt reitit myös maisemia silmälläpitäen ja huolto on hoitanut
tarvittavat romppeet oikeille paikoilleen. Kilpailukeskukseksi saimme Salon
parhaimman tilan aivan keskustan tuntumassa.
Palaset loksahtivat kohdalleen järjestelyissä, toivottavasti myös kisailijoilla!
Kiitokset järjestäville lippukunnille; Salon Leiriveikoille, Leirisiskoille, Marjatoille ja
Mikon Pojille mutta myös Salon seudun lippukunnille, Salon kaupungille ja muille
vapaaehtoisille partiolaisille ja partiohenkisille. Te kaikki olette tehneet todellisen
elämysmatkan kisailijoille!
Nyt on aika mitellä suomenmestaruuksista lajissa, joka vaatii niin monipuolista
osaamista, ettei sitä löydy muilta kuin partiolaisilta!
Siis liput liehumaan Suomen Salossa!
Kilpailunjohtaja,
Turkka Laakkio

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Salon Leiriveikot ry, Leirisiskot ry ja Marjatat ja Mikon Pojat ry sekä Lounais-Suomen
Partiopiiri ry. Rastipäällikköitä, rastihenkilöitä ja muissa vastuutehtävissä on
partiolaisia lähes kaikista Salon alueen lippukunnista.
Yhteyshenkilöt
Kilpailunjohtaja
Turkka Laakkio, Salon Leiriveikot ry turkka@iki.fi 050 366 3412
Järjestelysihteeri
Ari-Pekka Luoma, Salon Leiriveikot ry ari-pekka.luoma@outlook.com 040 545 9836
Kilpailun kotisivut: http://leiriveikot.com/raulinriimit
facebook.com/raulinriimit
YLEISAIKATAULU
pe 3.10.2014
20:00 Kisakeskus avataan ja ilmoittautuminen alkaa
21:00 - 23.00 Iltapala
23.00 Ilmoittautuminen päättyy perjantain osalta
23.00 - 07.00 Hiljaisuus
la 4.10.2014
7.00 Ilmoittautuminen alkaa
7.00 – 9.00 Aamiainen
9.00 Ilmoittautuminen päättyy
9.30 Avajaiset
10.00 Kisan lähtö
13.00 - 18.00 Ruokailu
20.00 - 22.00 Iltapala
Iltakierros yörastille kutsuvieraille ja huoltajille
su 5.10.2014
6.00 - 9.00 Aamiainen
9.00 - 15.00 Vartiot maalissa
11.00 - 15.00 Lounas
16.30 (arvio) Palkintojen jako
17.00 Kisakeskus suljetaan

KILPAILUKESKUS
Majoittautuminen, ruokailu ja peseytyminen tapahtuvat kilpailukeskuksessa.
Kilpailukeskuksen osoite on:
Salon lukio, Kaherinkatu 2, 24130 Salo
Kilpailukeskukseen pääsee kätevästi myös julkisilla kulkuvälineillä; linja-auto- ja junaasema on. 2 km:n päässä kilpailukeskuksesta ja Hermannin pikavuoropysäkki n.1
km:n päässä. Express vuorojen käyttämän Helsinki-Turku- moottoritien liittymän
pysäkiltä on kilpailukeskukseen vielä n. 6km matka.
Kilpailijoiden omille autoille ja busseille on tilaa sekä Salon lukion parkkipaikalla, että
läheisen Salohallin parkkipaikalla (Pormestarinkatu 5, Salo). Kilpailukeskukseen
saavuttaessa noudattakaa parkkikylttejä liikenteenohjausta ja täyttäkää parkkipaikat
järjestyksessä.
Ajo-ohjeet
Salon lukio sijaitsee Salosta Kiskoon (tie nro 186) ja Perniöön (tie nro 52) lähtevien
teiden risteyksessä. Perniöntien puoleinen liittymä soveltuu myös busseille.

ILMOITTAUTUMINEN KISAPÄIVÄNÄ
Vartiot ilmoittautuvat ilmoittautumispisteeseen oheisella ilmoittautumislomakkeella
heti kisakeskukseen saavuttuaan (ks. aikataulu). Yksi vartion jäsenistä saapuu
ilmoittautumiseen ja esittää vartion kaikkien jäsenten vuoden 2014 SP-FS:n
jäsenkortit sekä henkilöllisyystodistukset. Jäsenmaksun voi osoittaa
maksetuksi jäsenkortin lisäksi myös varmennetulla otteella Polkujäsenrekisterijärjestelmästä ja asianmukaisella pankkikuitilla tai muulla luotettavalla
partiopiirin todistuksella. Kilpailuvartion jäsen voi kilpailla vain yhden lippukunnan
nimissä yhden kalenterivuoden aikana.
Vartioiden tulee pääsääntöisesti täyttää sääntöjen määräykset.
Määräystenvastaisten vartioiden osallistumisesta kilpailuun päättää erikseen
tuomarineuvosto. Kilpailutapahtumaan voivat kuitenkin osallistua myös vartiot,
jotka eivät ole sääntöjenmukaisia turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Esimerkiksi
alaikäisten vartion jäsenten osallistumisesta tapahtumaan päättää tuomarineuvosto
lauantaina juuri ennen kilpailun alkamista. Tuomarineuvoston toiminta alkaa vasta
ensimmäisenä kilpailupäivänä. Kilpailun ulkopuolella tapahtumaan osallistuvien
vartioiden tehtävät arvostellaan normaalisti, mutta tulosluettelossa vartiot listataan
loppuun.

HUOLTAJAT
Toivotamme kilpailuvartioiden ohella lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan
kisaamme myös huoltajat ja muut kisaturistit. Huoltajien ja kisaturistien toivotaan
varaavan ennakkoon nk. huoltajapassit itselleen.
Huoltajapassit toivotaan varattavan Lounais-Suomen partiopiirin toimistosta, mutta
ne voi ostaa myös kilpailutoimistosta. Huoltajapassi (25 €) sisältää lattiamajoituksen
ilman patjoja ja vuodevaatteita, ruokailut (la aamupala, lämmin ateria, iltapala, su
aamupala ja lounas), ja tutustumisen kilpailuun.
Huoltajatunnuksen saa kisakeskuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailua tai/ja osallistumaan kilpailun
järjestelyihin. Mikäli huoltaja haluaa toimia kilpailun aikana rastitehtävissä, hänen
tulee ilmoittaa kiinnostuksensa etukäteen järjestelysihteeri Ari-Pekka Luomalle / 040
545 9836. Huoltajat eivät toimi tehtävissä, joissa he voivat vaikuttaa vartioiden
suoritukseen tai arvosteluun, mutta heillä on rasteilla mahdollisuus seurata
aitiopaikalta kisatunnelmaa ja kisan etenemistä. Rastitehtäviin haluavalla huoltajalla
ei tarvitse olla minkäänlaista kokemusta partiosta tai partiotaitokilpailuista.
ESIINTYMINEN
Kilpailuvartioilta odotetaan partiomaista käyttäytymistä. Partiohuivia ja heijastinta
kannetaan koko kilpailun ajan. Toimitsijoiden ja rastihenkilökunnan antamia ohjeita
on noudatettava. Partiohuivia käytetään myös kisakeskuksessa.
MAJOITUS
Kisakeskuksessa on varattu majoitustilaa pe-la- yöksi perjantai-iltana kisakeskukseen
saapuviksi itsensä ilmoittaneille vartioille. Kyseessä on partiohenkinen lattiamajoitus
ilman patjoja ja lakanoita, joten vartioiden kannattaa ottaa mukaansa parhaaksi
katsomansa omat yöpymisvarusteet.
PESEYTYMINEN, VAIHTOVARUSTEET JA ARVOTAVARAT
Vartiot jättävät ennen lähtöä vaihtovarusteensa kilpailukeskuksena toimivan koulun
tiloihin kilpailun ajaksi. Myös pe-la yönä kilpailukeskuksessa yöpyvät vartiot siirtävät
kaikki vaihtovarusteensa tiloihin ennen lähtöä. Sunnuntaina kilpailun jälkeen
vartioilla on mahdollisuus peseytyä maksutta kisakeskuksen pesutiloissa.
Vartiot voivat halutessaan jättää arvotavaransa (esim. puhelimet, avaimet ja/tai
lompakot) erilliseen arvotavarasäilytykseen kilpailutoimistoon ennen kilpailun
lähtöä erillisessä pussissa. Vartio kokoaa arvotavaransa omaan muovipussiinsa ja
kirjoittaa pussin päälle vartion numeron. Huom. puhelin ei ole sallittu varuste
partiotaitokilpailuissa.

AVAJAISET, LÄHTÖ JA MAALI
Kilpailun avajaiset ovat kisakeskuksen sisäpihalla olevalla aukiolla lauantaiaamuna
klo 09.30. Vartiot saapuvat paikalle klo 09:10-09:25 ja ryhmittyvät sarjoittain
merkityille paikoilleen numerojärjestyksessä ilman erillistä ohjausta.
Avajaisiin saapuessaan tulee kaikkien kilpailuvartioiden olla kisavalmiina
kilpailuvarusteissaan.
Lähtö ja maali sijaitsevat kisakeskuksen läheisyydessä.
KILPAILUAIKA
Kilpailuaika on Suomen virallinen aika.
RUOKAILU kisakeskuksessa
Kisakeskuksesta saa maksua vastaan aikatauluun merkittyjä aterioita. Kilpailijat
saavat kukin sunnuntain lounaan kilpailun jälkeen maksutta. Erityisruokavalioiden
mukaisia ruokia on varattu ainoastaan ennakkoon ilmoitettujen tarpeiden mukaan.
Piirien ennakkoon varaamiin aterioihin oikeuttavat ruokaliput jaetaan
kisakeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Aterioiden hinnat kisakeskuksessa ovat:
aamupala / iltapala 3 euroa, lämmin ateria 5 euroa.
Ruokalippuja voi ostaa kilpailutoimistosta sen aukioloaikoina. Kannattaa kuitenkin
huomioida, että ruokaa on ensisijaisesti varattu ennakkoon maksettujen
lukumäärien mukaan.
Kisakeskuksessa on kanttiini, josta voi ostaa kahvia, virvokkeita yms.
Ruokailu kilpailun aikana
Vartioille ei tarjoilla ruokaa kilpailun aikana. Suosittelemme vartiota ottamaan
mukaan eväitä. Rasteilla on juomapisteitä, joissa vartiot voivat täydentää
juomapullojaan. Juomapisteillä EI SAA tiskata astioita tai pestä muita varusteita.

KILPAILUNUMEROT
Vartio valmistaa itse kilpailunumeronsa. Luettelo numeroista on liitteenä. Jokaisella
vartion jäsenellä tulee olla säänkestävä numerolappu. Numeron tulee olla selkeä ja
näkyä eteenpäin. Numerolappu ei saa olla repussa ja sen pitää olla näkyvillä koko
ajan.
HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET
 Suomen Partiolaisten jäsenkortti (ei maastoon)
 Peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet (ei maastoon)
 Partiohuivi
 Kuvallinen henkilötodistus (ei maastoon)
 Henkilökohtainen lääkitys (mukana koko ajan)
 muistiinpanovälineet
 tulitikut
 ensiside tai vastaava
 puukko
 muki
 heijastin
 tulitikut
 kello (ei saa sisältää sähköistä paikanninta)
 lyijykynä ja ohut spriiliukoinen tussi
 kompassi
 valaisin, mielellään otsalamppu
 yöpymisvarusteet (vartion harkinnan mukaan)
 Työhanskat
 Vartionumerolappu

VARTIOKOHTAISET VARUSTEET
 vasara
 saha
 pistosaha
 taltta 12-20mm, tasapäinen
 poranterä 10-12mm
 vintilä
 hiomapaperia karkeudella 60-100
 sivuleikkuripihdit
 trangia tai retkikeitin (2 kattilaa) halkaisija min 17cm
 sinolia turvapullossa tai kaasua väh. 6 tunniksi
 nahkarukkaset
 mittanauha













maalarinteippi
silmäneula
keskivahvaa villalankaa 100g (villaa vähintään 50%, esim. Novita 7 veljestä)
lankaan sopiva virkkuukoukku (esim. nro 4)
kirves
ruuvimeisseli PH2
rautasaha
karttalaukku tai karttapussi (sipu 2 kpl, ruha 3 kpl)
hakaneuloja vartion numerolapun kiinnittämiseen (sipu 2 ja ruha 3 lappua)
avotulimajoite
ea-välineet vartion omaan käyttöön ( yksi leveä sideharsorulla, idealside,
laastaria ja sidetaitoksia)
 jätesäkki vartion nimellä ja numerolla varustettuna varusteiden säilyttämiseen
kisakeskuksessa
 6kpl vartion nimellä ja numerolla sekä kiinnitysnarulla varustettuja kylttejä
tuotosten merkitsemiseen.
Sininen ja Punainen sarja:
Vartiokohtaisten varusteiden lisäksi
- 4kpl AA paristo
Ruskea ja Harmaa sarja:
Vartiokohtaisen varusteiden lisäksi
- paristo 9,0V (esim 6LR61)
KILPAILUKARTAT JA –REITIT
Kilpailun vaelluskarttana käytetään maanmittauslaitoksen viistokeilausdatasta
karttapullauttimella (http://www.meronen.net/blog/tag/karttapullautin/) tehtyä
suunnistuskarttaa. Maastossa on karttaan merkitsemättömiä polkuja ja teitä.
Kartassa on korjattu eranto, eli kartasta otettua suuntaa voi suoraan käyttää
kulkusuuntana maastossa kompassin avulla.
Suunnistustehtävissä karttoina käytetään alueen suunnistuskarttoja, tehtäviin
seveltuvilla tavoilla.
Omien karttojen käyttö on kielletty.

KILPAILUMAASTO
Kilpailumaasto on vaihtelevan mäkistä metsämaastoa. Reitti kulkee teitä, polkuja
sekä metsää pitkin. Reitin alueella kulkeva junarata on kiellettyä aluetta. Junaradan
saa ylittää vain junatunnelin päältä. Kilpailussa liikuttaessa tulee noudattaa
liikennesääntöjä, hyviä tapoja ja varovaisuutta, huomioiden muut alueella liikkuvat.

REITTIEN PITUUDET SARJOITTAIN:
sininen ja punainen 19,5 km, ruskea 23 km, harmaa 26 km

KESKEYTTÄMINEN
Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. Tämän
jälkeen vartion on siirryttävä viipymättä kisakeskukseen ja ilmoittauduttava
kilpailutoimistoon.

RASTIT
Kilpailun vaelluskarttoihin tehtävärastit on merkitty rastiympyröin ja järjestys- ja
rastikoodinumeroin. Maastoon tehtävärastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin.
Mallirasti on nähtävillä lähdössä. Tehtävärasteilla on käytävä annetussa
järjestyksessä. Tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi, elleivät
järjestäjät toisin ilmoita. Tehtävärastille saavuttaessa vartio ilmoittautuu rastilipun
luona.
Suunnistustehtävien rastit on merkitty karttoihin rastiympyröin sekä
tapauskohtaisesti sopivin numeroin. Maastoon suunnistustehtävien rastit on
merkitty mallirastin osoittamalla tavalla. Suunnistustehtävien mallirastit ovat
nähtävissä suunnistustehtävien lähtöpaikoilla.

YÖRASTI
Sinisellä ja punaisella sarjalla on yörastilla kolme tuntia tehtävätöntä aikaa.

ENSIAPU
Kilpailun ensiapu päivystää lauantaista sunnuntai-iltaan, kisakeskuksen
sulkeutumiseen asti. Kisakeskuksessa ja yörastilla on kiinteät ensiapupisteet ja
rasteilla liikkuvat ensiapupisteet. Kaikilla rasteilla on tarpeet pienten tapaturmien

hoitoon. Ensiapuryhmään saa yhteyden rastihenkilökunnan tai toimitsijoiden
välityksellä tai kisakeskuksessa.

VAKUUTUS
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP-FS:n
jäsenmaksuun sisältyvällä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoiden tuleekin
olla SP-FS:n 2014 jäsenmaksun maksaneita.

SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET
Kilpailussa noudatetaan SP-FS:n voimassa olevia partiotaitokilpailujen sääntöjä.
Kilpailijoiden on tunnettava SP-FS:n turvallisuusohjeet.

VINKKEJÄ TEHTÄVIIN
Suosittelemme uusia vartioita tutustumaan ohjeeseen ’Kisavartion opas’, johon on
linkki kilpailun web-sivuilla.

TEHTÄVIEN ILMOITTAMINEN
Tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi rastihenkilöt voivat antaa täydentäviä
suullisia ohjeita. Vartion on itse huolehdittava rasteilla siitä, että se saa oman
sarjansa tehtäväkäskyn liitteineen. Vartion on merkittävä jokaiseen
vastauslomakkeeseen, leimauskorttiin ja arvosteltavaan työsuoritukseen vartion
nimi ja numero, vaikkei tätä erikseen mainittaisi.

SUORITUSAJAT
Suoritusaika aika- sekä aika- ja taitotehtävissä alkaa sillä hetkellä, kun vartio saa
tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä toisin mainita. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan
pitää, että kellonaika kannattaa aina katsoa, kun vartio saa tehtäväkäskyn. Samoin
vartion kannattaa katsoa paljonko aikaa tehtävään on varattu. Määräajassa
suoritettava aika- ja taitotehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan
kuluessa. Ajan ylitys aiheuttaa suorituksen hylkäämisen, ellei toisin ilmoiteta.

Suosittelemme vartioita olemaan tarkkoina suoritusaikojen kanssa kaikissa
tehtävissä. Erityisesti vartion kannattaa kiinnittää huomiota tehtävien
maksimisuoritusaikoihin.
Tehtävissä, joissa ajan ylitys alentaa pisteitä tai joissa paras aika antaa täydet pisteet
ja tietty aika nolla pistettä, väli interpoloidaan suoraviivaisesti. Tämä mainitaan
tehtäväkäskyssä kohdassa ’Arvostelu’. Tällöin esimerkiksi ajaltaan ääripäiden
puoleenväliin sijoittuva vartio saa pisteistä puolet.
Esimerkki. Interpolointi tarkoittaa sitä, että kun vartio palauttaa myöhässä tehtävän,
sen tehtävästä saamat pisteet vähenevät. Jos arvostelussa lukee, ajan ylitys 15min
0p, väli interpoloidaan suoraviivaisesti se tarkoittaa, että jos vartio myöhästyy 15
minuuttia se saa nolla pistettä, vaikka tehtävä olisi muuten onnistunut hyvin ja jos se
myöhästyy alle 15min, sen pisteitä vähennetään tasaisesti sitä enemmän mitä
enemmän vartio myöhästyy.

KILPAILUISTA HYLKÄÄMINEN (SÄÄNTÖJEN 11 §)
Vartion jäsenen loukkaantumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa
kilpailua, joko kilpailussa tai sen ulkopuolella. Päätöksen asiasta tekee
tuomarineuvosto. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun keskeyttämistä.
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa aiheuttaa vartion hylkäämisen
kilpailusta:
. Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen
(matkaohje) lupaa
. Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja
ulkopuolisen
avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)
. Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen
kilpailumaastossa
omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden sulkemisen
kilpailusta
. Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus ja/tai
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten
kämmentietokone) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin
määrää). Kielto ei koske filmikameroita.
Järjestäjä sallii digitaalikamerat seuraavalla ehdolla:
Kisamuistojen tallentamiseksi vartio voi ottaa mukaansa
digitaalikameran, mutta sitä ei saa hyödyntää kilpailutehtävien
suorittamiseen.

. Tuomarineuvosto voi 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 tuomarineuvoston on harkittava vartion hylkäämistä
kilpailusta: Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen,
pihamailla kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa
on kielletty.
. Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä.
. Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin.
Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana
varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos
suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän
suunnistuksen lähdössä ja maalissa.

TEHTÄVÄSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN (SÄÄNTÖJEN 13 §)
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa
vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen
suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen
asiasta tekee tuomarineuvosto.

TULOSTEN JULKAISEMINEN
Tulokset julkaistaan kisakeskuksessa. Palkinnot jaetaan sunnuntaina klo 16.30.
Tulosluettelo lähetetään kilpailuvartioille ja vartioita lähettäneille piireille kahden
viikon kuluessa kilpailusta sähköpostitse.
Tulosluettelo julkaistaan kilpailun nettisivuilla.

TARKISTUSPYYNNÖT JA VASTALAUSEET
Tarkistuspyyntö esitetään kirjallisesti tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajalle.
Vastalause esitetään kirjallisesti tuomarineuvoston puheenjohtajalle. Vastalause
kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita tai tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä
viimeistään puolen tunnin kuluessa siitä, kun valvojan hyväksymät sarjan kaikkien
tehtävien tulokset on julkaistu kisakeskuksen tulostaululla.

Vastalause tarkastettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava
tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa tulosluettelon
postileiman päiväyksestä. Vastalausemaksu on puolet osallistumismaksusta.
Vastalauseen voi esittää kilpailuvartio.

LÖYTÖTAVARAT
Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan kilpailutoimistossa. Kilpailun jälkeen
kadonneita tavaroita voi tiedustella Turun partiotoimistolta. Löytötavaroita
säilytetään lokakuun loppuun asti.
Yhteystiedot: Lounais-Suomen Partiopiiri 050 312 9420.
Turun partiotoimisto
Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 TURKU

TOIMITSIJOIDEN TUNNUKSET
Tuomarineuvosto, keltainen hihanauha
Rastipäälliköt, vaaleanpunainen hihanauha
Muut toimitsijat, valkoinen hihanauha
Lisäksi järjestelytoimikunnalla ja muilla vastuuhenkilöillä on Rauli-Riimit-nimilaput.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA
Kilpailunjohtaja
Turkka Laakkio, Salon Leiriveikot ry
turkka@iki.fi
050 366 3412
Järjestelysihteeri ja Ratamestari
Ari-Pekka Luoma, Salon Leiriveikot ry
ari-pekka.luoma@outlook.com
040 545 9836
Tulospäällikkö
Tauno Kuisma, Marjatat ja Mikon Pojat, Somero
Huoltopäällikkö ja Talouspäällikkö
Olli-Pekka Juhantila, Salon Leiriveikot

Tehtäväryhmänjohtaja
Anne Liimatainen, Leirisiskot, Salo
Tehtäväryhmä
Loviisa Luoma, Leirisiskot
Elina Liimatainen, Leirisiskot
Valtteri Luoma, Salon Leiriveikot
Juuso Partanen, Salon Leiriveikot
Mauno Kuisma, Marjatat ja Mikon Pojat
Yörastipäällikkö
Risto Lindberg, Marjatat ja Mikon Pojat, Somero
Kisakeskuspäälliköt
Reetta Laaksonen, Leirisiskot, Salo
Ensiapu
Tuija Skarp, Pyhän Laurin Ritarit, Perniö
Valvoja
Jukka-Pekka Kantokoski, Keronkävijät, PäPa
Apuvalvoja
Elina Kotajärvi, Mikkelin Toimenpojat, J-SP

TUOMARINEUVOSTO
Tuomarineuvoston puheenjohtaja:
Jukka Hyytiäinen, Jyväskylän Metsänkävijät, J-SP
Kilpailun johtaja
Turkka Laakkio, Salon Leiriveikot, L-SP
Valvoja
Jukka-Pekka Kantokoski, Keronkävijät, PäPa
Kilpailijoiden edustaja
Laura Korppinen, Oulun Valppaat, Pohjanmaa
Apuvalvoja
Elina Kotajärvi, Mikkelin Toimenpojat, J-SP

VUODEN 2013 MESTARIT
Piirien välinen kilpailu: Hämeen partiopiiri ry
Sininen sarja: Ruudinkeksijät, Hakkistytöt, L-SP
Punainen sarja: Pa-Ha, Tampereen Kotkat, Häme
Ruskea sarja: Viky, Tampereen Lokit, Häme
Harmaa sarja: Team-K, Turun Metsänkävijät, L-SP
Ruskean sarjan vaeltajat: Xenon, Roineen Tytöt, Häme
Harmaan sarjan vaeltajat: Poro, Harjun Pojat, Häme

PIIRIOHJE
Olethan tutustunut myös aiemmin julkaistuun piiriohjeeseen.

VARTIOLUETTELOT
www.leiriveikot.com/raulinriimit/Raulin riimit ilmoittautumiset_julk.pdf

RAULIN RIIMIT KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN!
Multiprint
Salon kaupunki
Rautia Salo
Salon seudun ammattiopisto
Salon seudun aikuisopisto
Scandinavian Outdoor
Salon seurakunta
Angelniemen Ankkuri ry
Perttelin Peikot ry
Alueen maanomistajat
Salon alueen partiolippukunnat

RAULIN RIIMIT TEHTÄVÄLUETTELO
SiPu
Fiilaten ja höyläten
28
Ja rokki soi
x
Mä jäin kii
x
Vene
x
Yölinjalla
x
Öitten neidot
x

RuHa
30
x
x
x
x
x

Vihreä valta
Apina ja gorilla
Tähdet, tähdet
Vesioikeus-rock

7
x
x

10
x
x
x

Kaita polku
Liikaa viinaa
Paras haihtua vaan
Koetetaan uudestaan
Valot
Kukkolaulu
Moikataan kun tavataan
Yö sun kanssas
Yksi vain ei tuu
Suon kulkija

33
x
x
x

41
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sininen metsä
Ensimmäisenä iltana
Alla kuusipuun
Siivet selässä
Kun aika rientää

13
x
x
x

18
x
x
x
x

Niemisen pojat ja naapurin äijä

10

10

Laulu suomalaisesta
maalaiskunnasta
Muista hyviä aikoja
Nyt kaikki rokkaamaan

x
x
x

x
x
x

Rokaten ja rollaten

9

11

x
x
x

x
x
x
x
120

Ne tieteet jotka käsittelevät
yleisiä tosiseikkoja
Liput liehuvat
Melkeen halvaannuin
Bensaa suonissa
Yhteensä

x
x
x
x
x

100

VARTION ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Palautetaan kisakeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Sarja_______________________________________________________________
Vartion numero______________________________________________________
Vartion nimi _________________________________________________________
Lippukunta __________________________________________________________
Piiri _________________________________________________________________
Vartion jäsenet
Nimi, Syntymäaika, Ikä (31.12.2014)
1. (vj) ______________________________ __________________________
2. __________________________________ __________________________
3. ___________________________________ __________________________
4. ____________________________________ __________________________

Yhteisikä (sininen ja punainen) ______________ v.
Ilmoittajan allekirjoitus
_____________________________________________________________________
Nimen selvennys
_____________________________________________________________________
Lopulliset tulokset vartio toivoo tulosten lähetettävän:
_. paperikopiona
_. sähköpostilla/nettisivulla (oletuksena sähköposti ja/tai kisan www-sivut)

