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Lounais-Suomen partiopiiri toivottaa kaikki
Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry:n
jäsenet erittäin tervetulleiksi kilpailemaan
SP:n partiotaitojen suomenmestaruuksista
Lounais-Suomen Saloon 4.-5.10.2014.

Tässä kirjeessä on ohjeita partiopiireille ilmoittautumisesta, kuljetuksista ja muista kisaan liittyvistä asioista.
Kilpailun Internet-sivut ovat osoitteessa www.leiriveikot.com/raulinriimit

Ilmoittautuminen Piirit ilmoittavat vartionsa kilpailuun Polun kautta 19.9.2014 mennessä.
Linkki polkuun https://spfs.clubonweb.com/book/raulinriimit
Kilpailuvartioiden tulee olla sääntöjen määräykset täyttäviä. Sääntöjen mukaan vartion nimen tulee olla lyhyt,
ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Suosittelemme nimen pituuden ylärajaksi 15 kirjainta. Järjestäjällä on
oikeus lyhentää liian pitkät vartion nimet sekä omilla merkinnöillään erottaa toisistaan keskenään samannimiset
vartiot. Sääntöjen määräysten vastaisten vartioiden osallistumisesta päättää erikseen tuomarineuvosto. Määräysten
vastaiset vartiot kilpailevat kilpailun ulkopuolella.
Jokaisen kilpailijan SP:n jäsenmaksun pitää olla maksettu ja voimassa kilpailun alkaessa. Kilpailijoiden jäsenkortit
ja henkilöllisyys tarkastetaan kilpailupaikalla. Vartion jäsenen katsotaan kuuluvan vain siihen lippukuntaan ja
piiriin, johon hänet on SP:n rekisterissä merkitty, ellei kyseinen piiri hänelle kirjallisesti muuta lippukuntaa
vahvista. Kilpailuvartion jäsen voi kuitenkin kilpailla vain yhden lippukunnan nimissä yhden kalenterivuoden
aikana. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä partiovakuutuksella.
Vartion ilmoittautuessa kilpailukeskuksessa kilpailijan pitää itse pystyä osoittamaan maksaneensa voimassa olevan
vuoden 2014 partiojäsenmaksunsa. Jäsenmaksun voi osoittaa jäsenkortin lisäksi myös varmennetulla otteella
Polku-jäsenrekisterijärjestelmästä, asianmukaisella pankkikuitilla taikka partiopiirin toimiston leimaamalla otteella
/ todistuksella.
Huoltajat Jokaisella vartiolla, jossa ei ole yhtään täysi-ikäistä jäsentä, pitää olla nimetty huoltaja (useammalla
vartiolla voi olla sama huoltaja). Muiden vartioiden osalta järjestäjät edellyttävät että täysi-ikäiset vartion jäsenet
ovat vastuussa alaikäisistä jäsenistä, ellei erillistä huoltajaa ole nimetty.
Piirit voivat lunastaa huoltajapassin (25 euroa) vartioidensa huoltajille. Suosittelemme huoltajapassien varaamista
ilmoittautumisen yhteydessä. Huoltajapassi sisältää perinteisen lattiamajoituksen ilman patjoja ja vuodevaatteita,
kaikki ruokailut (pe-su), kahvit ja tutustumisen kilpailuun. Huoltajapaketin saavalle huoltajalle ei erikseen varata
aterioita, vaan ne sisältyvät huoltajapakettiin.
Tarvittaessa on mahdollista ostaa huoltajalle tai muulle piirin edustajalle ruokalippu yksittäiseen ruokailuun.
Suosittelemme yksittäistenkin ruokalippujen varaamista ilmoittautumisen yhteydessä.
Etukäteen varatut huoltajapassit ja ruokaliput laskutetaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
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Osanottomaksu Kilpailuvartion osanottomaksu on 90 euroa. Osanottomaksu sisältää kilpailumateriaalin,
peseytymismahdollisuuden, kuljetukset kilpailun aikana, yhden lämpimän aterian maaliintulon jälkeen sekä
lattiamajoituksen kilpailua edeltävänä yönä sitä tarvitseville. Kilpailusta poisjäävän vartion osallistumismaksua ei
palauteta, mutta piirillä on oikeus asettaa tilalle toinen vartio samaan sarjaan.
HUOM! Osanottomaksut laskutetaan piireiltä ilmoittautumisen jälkeen. Laskutukseen liittyvissä asioissa neuvoo LSP:n piiritoimisto

Jälki-ilmoittautuminen Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 26.9.2014 asti. Piirin tulee tehdä jälkiilmoittautumiset järjestelysihteerille Ari-Pekka Luomalle sähköpostitse ari-pekka.luoma@outlook.com. Jälkiilmoittautuneilta peritään kaksinkertainen maksu.

Ruokailu Kilpailijat saavat maksuttoman aterian kilpailusuorituksen jälkeen. Tätä ateriaa ei tarvitse erikseen varata
eikä siihen erikseen ilmoittauduta.
Piiri varaa vartioittensa kaikki muut ruokailut polkuun ilmoittautuminen yhteydessä. Vartioiden kaikki ruokailut
maksetaan piirin ennakkoilmoittautumisen yhteydessä partiopiirin kautta. Vartioille on tarjolla iltapala perjantaina,
aamupala lauantaina sekä lounas sunnuntaina. Huoltajille ja muille osallistujille on lisäksi tarjolla yksi lämmin
ruoka lauantaina, iltapala lauantaina ja aamupala sunnuntaina. Aterioiden hinnat: iltapala 3 eur, aamupala 3 eur ja
muu ateria 5 eur.
Kilpailukeskuksessa on myös kanttiini.

Kuljettajat Bussien kuljettajille on kilpailukeskuksessa tarjolla maksuton lattiamajoitusmahdollisuus ilman patjoja
ja vuodevaatteita. Majoitus pyydetään varaamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli kuljettajalle halutaan myös
ruokailut kisakeskuksessa, hänelle tulee varata huoltajapassi.

Kilpailukeskus Raulin Riimien kilpailukeskuksena toimii Salon lukio, Kaherinkatu 2, 24130 Salo
Suosittelemme piirien yhteiskuljetusten järjestämistä. Jos ette saa busseja täyteen, tarjotkaa paikkoja matkan varren
piireille. Merkitkää sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen yhteiskuljetuksen/vartion arvioidun saapumisajan
kilpailukeskukseen. Kilpailjoiden omille autoille ja busseille on tilaa sekä Salon lukion parkkipaikalla, että läheisen
Salo-hallin parkkipaikalla (Pormestarinkatu 5, Salo)
Kilpailukeskukseen pääsee kätevästi myös julkisilla kulkuvälineillä; juna-asema on. 2 km:n päässä
kilpailukeskuksesta ja bussipysäkki n.1,5 km:n päässä : www.matkahuolto.fi ja www.vr.fi
Kilpailukeskuksen lähellä on parikin kauppaa sekä uimahalli (Anistenkatu 6, 24100 Salo) , jossa voi kilpailun
jälkeen omakustanteisesti käydä.

Kiertopalkinnot Viime vuoden syys-SM-kilpailussa kiertopalkinnot luovutettiin seuraavasti:

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
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Harmaa sarja: Team-K, Turun Metsänkävijät, L-SP
Ruskean sarjan vaeltajat: Xenon, Roineen Tytöt, Häme
Harmaan sarjan vaeltajat: Poro, Harjun Pojat, Häme
Edellä mainittuja partiopiirejä muistutetaan tuomaan kiertopalkinnot asianmukaisesti kaiverrettuina ja
puhdistettuina mukanaan ja luovuttamaan ne kilpailukeskukseen ennen kilpailun alkua. Piirejä pyydetään
muistuttumaan tästä mestarivartioitaan. Jos kiertopalkintoa ei jostain erityisestä syystä voida tuoda kilpailupaikalle,
on asiasta ilmoitettava etukäteen järjestelysihteeri Ari-Pekka Luomalle ari-pekka.luoma@outlook.com
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Yleisaikataulu
pe 3.10.2014
20:00
21:00 - 23.00
23.00
23.00 - 07.00
la 4.10.2014
7.00
7.00 – 9.00
9.00
9.30
10.00
13.00 - 18.00
20.00 - 22.00

su 5.10.2014
6.00 - 9.00
9.00 - 15.00
11.00 - 15.00
16.30 (arvio)
17.00

Kisakeskus avataan ja ilmoittautuminen alkaa
Iltapala
Ilmoittautuminen päättyy perjantain osalta
Hiljaisuus

Ilmoittautuminen alkaa
Aamiainen
Ilmoittautuminen päättyy
Avajaiset
Kisan lähtö
Ruokailu
Iltapala
Iltakierros yörastille kutsuvieraille ja huoltajille

Aamiainen
Vartiot maalissa
Lounas
Palkintojen jako
Kisakeskus suljetaan

Avajaisiin saapuessaan tulee kilpailuvartion olla kisavalmiina kilpailuvarusteissaan.
Huoltajien ohjelma toteutetaan kilpailukeskuksessa annettavan tarkemman aikataulun mukaisesti.
Aikatauluja voidaan tarkentaa Ennakko-ohjeen yhteydessä.

Ennakko-ohje Ennakko-ohje lähetetään kilpailuvartioille, vartioita lähettäneille partiopiireille, piirien nimeämille
huoltajille ja tuomarineuvoston jäsenille viimeistään 22.9.2014 ja julkaistaan samalla kilpailun nettisivuilla.
Ennakko-ohje lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse.

Tiedustelut Järjestelysihteeri Ari-Pekka Luoma, ari-pekka.luoma@outlook.com, 040 545 9836 tai
kilpailunjohtaja Turkka Laakkio, turkka@iki.fi, 050 366 3412.
Kilpailuterveisin
Raulin Riimit
Järjestelytoimikunta

Kilpailukutsu
www.leiriveikot.com/raulinriimit

