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Kilpailukutsu 

Karhulan Kanttarellit kutsuvat kaikki Kymenlaakson partiopiirin partiolaiset ja Etelä Karjalan 

partiolaiset osallistumaan partiotaitojen piirin talvimestaruuskilpailuihin Kotkaan 8-9.2.2020.  

 

Säännöt 

Kilpailuissa noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä. 

 

 

Osanotto-oikeus 

Partiolaiset, joiden SP:n jäsenmaksu on maksettu. 

Partioon tutustujat voivat osallistua ilman jäsenmaksua, jos he eivät ole aiemmin 

osallistuneet partiotaitokilpailuihin kilpailijana, sekä ulkomaisten partiojärjestöjen jäsenet, 

jotka ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja tai joiden riittävästä vakuutusturvasta on 

muuten voitu varmistua. 

 

 

Sarjajako 

Tyttövartiot kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa. Poika- ja yhteisvartiot 

kilpailevat vihreässä, punaisessa ja harmaassa sarjassa. Osanottajien iät lasketaan 

31.12.2020 mennessä täytetyin vuosin. 

 

 

Sininen ja punainen sarja 

Kilpailuvartiona on lippukunnasta koottu vartio, jossa on neljä 14–18-vuotiasta jäsentä. 

Vartion jäsenten yhteisikä saa olla enintään 68 vuotta. 

Reitin pituus sinisessä ja punaisessa sarjassa on noin 20 km. Kilpailu kestää yli yön. 

 

 

Ruskea ja harmaa sarja 



Kilpailuvartiona on lippukunnasta koottu vartio, jossa on kolme vähintään 17-vuotiasta 

jäsentä.  

Reitin pituus ruskeassa ja harmaassa sarjassa on noin 25 km. Kilpailu kestää yli yön. 

 

 

Oranssi ja vihreä sarja 

Kilpailuvartiona on lippukunnasta koottu vartio, jossa on neljä-seitsemän 11-17 vuotiasta 

jäsentä. Jäsenten määrä ja korkein yhteenlaskettu ikä on määritetty alla olevassa 

taulukossa.  

Reitin pituus oranssissa ja vihreässä sarjassa on noin 7 kilometriä. Oranssi ja vihreä sarja 

ovat päiväsarjoja. 

 

jäseniä Jäsenten ikä yhteisikä 

4 11-17 60 

5 11-17 74 

6 11-17 88 

7 11-17 102 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset kuksaan: kuksaan.fi/32201 VIIMEISTÄÄN 17.1.2020. 

 

 

Ennakko-ohje 

Ennakko-ohje lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen kisan alkua. 

 

 

 Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu on päiväsarjoilta 60 euroa ja yösarjoilta 80 euroa. Lasku lähetetään 
ilmoittautumisajan päätyttyä lippukuntiin. 
 

Kilpailuista poisjäävän vartion maksua ei palauteta, mutta lippukunnalla on oikeus asettaa tilalle 

toinen vartio samaan sarjaan. Osallistumismaksuun sisältyy kilpailuissa jaettava materiaali, lämmin 

ateria kilpailun päätyttyä ja peseytymismahdollisuus.  

 

 



Ennakko-ohje 

Ennakko-ohje lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen kisan alkua.  

 

 

Tehtävä- ja pisteluettelo 

 Tehtävän nimi OR/VI  
(max. 60p) 

SI/PU 
(max. 100p) 

RU/HA 
(max. 120p) 

Arjen taidot ja 
turvallisuus 

Siipirikko 
Kotkan mitat 
Kotkan huuto 

X 
X 
X         yht11p 

X 
X 
X              yht15p 

X 
X 
X               yht15p 

Kilpailukohtainen 
painotus 

Kotkan laulut 
Kotkan kone 
Kotkan suureet 

X 
 
             yht2p 

X 
 
X               yht8p 

X 
X 
X               yht14p 

Käden taidot Kotkan kruunu 
Kotkan kantolaite 
Kotkan vetolaite 

X 
X 
            yht12p 

X 
X 
X              yht18p 

X 
X 
X               yht22p 

Luova ajattelu ja 
ongelmanratkaisu 

Kanan lento 
Kotkan syöksy 
Kotkan katkaisu 

X 
X 
X         yht11p 

X 
X 
X              yht16p 

X 
X 
X               yht18p 

Retkeilytaidot Kotkan pesä 
Bongaa kotka 
Sokea kotka 
Kotkan safka 

 
X 
 
X         yht11p 

X 
X 
 
X               yht18p 

X 
X 
X 
X              yht22p 

Yhteiskunta ja 
erilaiset ihmiset 

Kotkan firmat 
Kotkan saaret 
Kotka liekeissä 

X 
 
X           yht8p 

X 
X 
X               yht14p 

X 
X 
X              yht16p 

Ympäristö Kotkan kasvit 
Kotkan päästö 

X 
              yht5p 

X 
X               yht11p 

X 
X              yht11p 

 

 

Järjestäjä 

Lippukunta: Karhulan Kanttarellit ry 

Kilpailunjohtaja: Heli Rantala 

Järjestelysihteeri: Tea Rosilainen 

 

 

Lisätiedot: tearosilainen@gmail.com 

 

Nähdään helmikuun kisoissa! 

 


