Ennakko-ohje
Sydämellisesti tervetuloa kisaamaan EPT:n
vuotuiseen, jo legendaksi muodostuneeseen
keväiseen pyöräkisaan, Espoon Vihreeseen.
Kilpailu järjestetään tällä kertaa prinsessa-teemalla
lauantaina 12.5 Etelä-Espoossa!

Yhteystiedot
Kilpailunjohtaja
Sara-Maria Rönkkö
sara-maria.ronkko@eduespoo.fi
045-2675330

Kilpailun valvoja
Arttu Arponen
arttu.arponen@partio.fi
puh. 044 333 9799

Tuomarineuvoston puheenjohtaja
Sara-Maria Rönkkö
sara-maria.ronkko@eduespoo.fi
045-2675330

Kilpailukeskus
Etelä-Tapiolan lukio
Ahertajantie 5
02100 Espoo

Järjestelysihteeri
Taru Lehtinen
taru.a.lehtinen@gmail.com
040-5735015

Saapuminen kilpailupaikalle
Julkiset kulkuneuvot
Kisakeskus sijaitsee Espoossa WeeGee talossa, lähellä Tapiolan keskustaa.
Paikalle on äärimmäisen helppo saapua julkisilla kulkuvälineillä, esimerkiksi metrolla!
Lisätietoa HSL:n sivuilla: hsl.fi.

Autot
Kilpailupaikalle voi saapua myös autolla, mutta kisakeskuksella parkkipaikkoja on
hyvin rajoitetusti, minkä vuoksi julkisten kulkuneuvojen käyttö on suositeltavaa.
Enemmän parkkipaikkoja sijaitsee Tapiolan urheilupuistossa sekä
Oravannahkatorilla, joista on molemmista hyvin lyhyt kävelymatka kisakeskukseen. .

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa kilpailukeskuksella kello 07:45 ja päättyy kello 08:30.
Ilmoittautumispiste sijaitsee Etelä-Tapiolan lukion aulassa (sisäänkäynti pääovesta).
Vartionjohtaja ilmoittaa vartion, ja vartiolla tulee olla mukanaan sekä liitteenä oleva
ilmoittautumislomake täytettynä että kaikkien vartion jäsenten vuoden 2018
jäsenkortit tulostettuna tai sähköisessä muodossa. Määräysten vastaisten vartioiden
osallistumisesta päättää tapauskohtaisesti tuomarineuvosto. Sääntöjen vastaiset
vartiot kilpailevat sarjan ulkopuolella.

Yleisaikataulu
Lauantai 12.5
Ilmoittautuminen klo 7:45-08:30
Avajaiset klo 08:45
Lähtö klo 09:00
Sarjat maalissa 17:00
Palkintojen jako 18:00

-

Juomahuolto kilpailun aikana
Yhdellä rastilla on vesipiste, joilla vartioilla on mahdollisuus täyttää vesipullonsa.
Vesipiste on merkitty kisakarttaan.

Ruokailu
Kilpailun aikana - tai sen jälkeen - ei tarjota ruokaa, joten varatkaa runsaasti eväitä
mukaan.

Kilpailussa eteneminen
Kilpailureitti kuljetaan polkupyörällä. Pyörän hajotessa tulee asiasta ilmoittaa
välittömästi tilannekeskukselle. Tilannekeskuksen numero tarkentuu kilpailupäivänä
ja se löytyy silloin käsiohjelmasta. Kilpailun jatkamisesta päätetään
tapauskohtaisesti.

Varusteet
Pakolliset henkilökohtaiset varusteet
-

Pyörä
Pyöräilykypärä
Partiohuivi
SP:n jäsenkortti tai todiste maksetusta jäsenmaksusta
Kela-kortti
Muistiinpanovälineet
Puukko
Ensiside tai vastaava
Kynä
Kompassi
Kilpailunumero (A4) näkyvällä paikalla
Eväät koko kilpailun ajaksi
Pyörän lukko

Pakolliset vartiokohtaiset varusteet
Jopo, mopo ja mauto
-

Ensiapupakkaus
Karttamuovi/muovitasku tms. (2 kpl)
Retkikeitin
Polttoaine retkikeittimeen
Paistinlasta
Hiomapaperia
Mittanauha
Vartion nimellä ja numerolla varustettuja säänkestäviä tehtäväsuoritusten
merkintälappuja (5 kpl)

-

Pyöränkumin paikkausvälineet
Sakset
Kaikkien vartion jäsenten pyöriin sopiva pumppu
Saha
Vispilä

Mauto
-

Sivuleikkurit
Pihdit
Valkoinen permanenttitussi (ei musta)

Kielletyt varusteet
Omat kartat sekä erinäiset paikannus- ja kommunikointivälineet ovat kilpailun aikana
kielletty. Tämä koskee myös matkapuhelimia. Omien kameroiden käyttö
kilpailumuistojen tallentamiseksi on sallittua - jopa suotavaa. Kameroiden käyttö
tehtäväsuoritusten aikana on kuitenkin kielletty.

Kilpailunumerot
Kilpailunumeron tulee olla selkeästi näkyvissä koko kilpailun ajan jokaisella vartion
jäsenellä sekä jopo-, mopo-, että mauto-sarjassa. Vartioiden kilpailunumerot ovat
liitteenä.

Kilpailukartat- ja reitit
Kilpailun vaelluskartta on peruskartta on mopo- ja mautosarjassa mittakaavassa 1:20
000. Jopo-sarjassa kartan mittakaava on 1:10 000. Suunnistustehtävissä käytetään
erikoiskarttoja. Omien karttojen käyttö on kielletty.

Rastit
Rastit on merkitty kilpailukarttoihin järjestysnumeroin ja rastiympyröin. Maastoon
rastit on merkitty rastilipuin.

Kilpailumaasto
Kilpailu sijoittuu enimmäkseen kaupunkimaiseen ympäristöön, paikoin on
metsämaastoa. Kilpailureitti sijoittuu joko asfalttiteille tai hiekka- / kivituhkapoluille.
Suunnistustehtävät suoritetaan ilman polkupyöriä.

Tehtävien ilmoittaminen
Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä. Tämän lisäksi rastihenkilöt voivat
antaa täydentäviä suullisia ohjeita. Vartion tulee itse huolehtia saavansa oman
sarjansa tehtäväkäskyn kaikkine liitteineen. Jokaiseen työsuoritukseen,
vastauslomakkeeseen tai muuhun vastaavaan tulee merkitä vartion nimi ja numero,
myös vaikkei tätä erikseen mainittaisi.

Keskeyttäminen
Keskeyttäneiden vartioiden tulee ilmoittaa asiasta välittömästi tilannekeskukseen,
jonka puhelinnumero ilmoitetaan käsiohjelmassa. Tilannekeskus antaa tarkemmat
toimintaohjeet tilannekohtaisesti.

Ensiapu
Rastihenkilökunta ja kisan muun toimikunta auttavat tarvittaessa ensiaputilanteissa.
Ensiaputilanteen sattuessa ottakaa yhteys rastihenkilöihin tai tilannekeskukseen.
Jokaiselta rastilta löytyy ensiaputarvikkeet.

Vakuutus
Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä partiovakuutuksella.
Jokaisen kilpailijan jäsenmaksun pitää olla maksettu ja voimassa kilpailun alkaessa.
Ei-vielä-partiolaiset on vakuutettu SP:n partiotoimintaan tutustujan vakuutuksen
puitteissa.

Kilpailusta hylkääminen
Kilpailusta hylkääminen
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa aiheuttaa vartion hylkäämisen
kilpailusta:
• Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyssä annettua lupaa.
• Lunttien tai muun vastaavan kirjallisten lähteiden käyttö ja ulkopuolisen avun käyttö
on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)
• Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty.
• Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannusja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden käyttö on
kiellettyä

Kilpailun järjestäjät voivat 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 kilpailun järjestäjien on harkittava vartion hylkäämistä
kilpailusta:
• Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamaalla
kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa
on kielletty.
• Vartion on käytävä kaikilla rasteilla annetussa järjestyksessä.
• Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien rastien kautta maaliin.
• Vartion on kuljettava koko kilpailureitti polkupyörillä pyöräilykypärää käyttäen ja
liikennesääntöjä noudattaen. Moottoriajoneuvojen käyttö on kielletty.

Tehtäväsuorituksen hylkääminen
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.

Turvallisuus
Kilpailussa noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä. Kypärän käyttö on pakollista koko
kisan ajan. Pyörillä kuljetaan letkassa, peräkkäin, EI vierekkäin. 12-vuotta täyttäneet
kilpailijat eivät saa ajaa jalkakäytävillä. Mikäli joudutte ajamaan autotiellä, teidän on
ajettava autotien oikeassa reunassa ja noudatettava tieliikennelakia.
Kääntymismerkit näytetään selkeästi käsin. Isojen teiden yli- ja alikulkupaikat on
merkattu kisakarttaan.

Löytötavarat
Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan kisakeskuksessa. Kilpailun jälkeen
kadonneita tavaroita voi tiedustella maalista ja sen sulkeuduttua Espoon Partiotuen
toimistolta, os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki (ept@partio.fi) toukokuun loppuun
saakka.

Palkintojenjako
Palkintojenjako tapahtuu Etelä-Tapiolan lukiolla tulosten selvittyä, arviolta klo 18
kilpailupäivänä.

Järjestelytoimikunta
Kisanjohtaja: Sara-Maria Rönkkö
Varakisanjohtaja: Taru Lehtinen
Tehtäväpäällikkö: Laura Puusola
Ratamestari: Emma Lahtinen
Hualtopäällikkö: Lauri Hollo
Tulospäällikkö: Valo Kainulainen
Viestintäpäällikkö: Sara Ylönen
Turvallisuusvastaava: Arttu Arponen

TEHTÄVÄ

SARJAT:

JOPO

MOPO

MAUTO

2

3

4

6

6

7,5

Ennakko
Naamioidutaan

EA
Koroilla koreaksi
Tukka tulessa
Prinsessa
merihädässä

6
-

4

4

Pyhä tiara

-

-

6

Purukumilla me
paikkaamme sen

6

6

6

Viestinviejä

4

4

4

Eläinystävät

5

6

7

Vispaa vispaa

5

5

5

Kuningastuoli

-

5

5

Silta salaiseen
maahan

6

6

6

Tähystystorni

4

4

4

Eksyksissä linnassa

5

5

5

Frozen

4

4

4

En yleensä mutta
kun

-

-

5

Kaksi ämpäriä

3

3

3

Yhteispisteet:

50

61

81,5

Kätevyys

Partiotaidot ja
luonnontuntemus

Suunnistus

Yllätys

Vartiot

Jopo
Vartion nimi

Vartion lippukunta

Vartion numero

Maaoravat

Nuuksion Eräkarhut

101

Menninkäiset

Leppäpirkot

102

Stadin lohikäärmeet

Helsingin versoveikot- ja siskot

103

Kettu

Nuuksion Eräkarhut

104

Pikku possut

Tapiolan metsänkävijät

105

Metsäpeurat

Vaaran Vaeltajat

106

Kolme pyörää ja laatikko

MuHö

107

Riekko

Kilon Kipinät

108

Mopo

Vartion nimi

Vartion lippukunta

Vartion numero

Zajavat

Partiolippukunta Tavastit ry

201

Nachokikit

Haukkavuoren Haltiat

202

Simpukat

Suvelan Samoojat

203

Risumiehet

Lounapartio

204

Ankat

Kulman Kiertäjät

205

Norpat

Merimetsot

206

Puska Squad

Kauka-Kuutit

207

Suoyksisarvisliito-rätit

Otavaeltajat

208

Nakkelit

Hespartto

209

Mauto

Vartion nimi

Vartion lippukunta

Vartion numero

Teurastajat

Niipperin Nuolihaukat

301

Länsi-Uudenmaan
ahkiokuljetus

Kelovartijat

302

Pommacit

Malmin Tuulenkävijät

303

Kauniit ja Rohkeat

Espoon Metsänkävijät

304

Dippidäppi

Espoon Partiotuki

305

Hevoset johtoryhmä

Haagan Eräveikot

306

Joutsenet

Muuttolinnut

307

Haukat

Nuuksion Eräkarhut

308

MöHö

Siuntion Koskikarat

309

Kääpiö ja SEITSEMÄN
LUMIKKIA

Olarinmäen samoojat

310

Ankka

Haukkavuoren Haltiat

311

Ilmoittautumislomake
Espoon Vihree 2018

Vartion nimi

Sarja

Numero

Lippukunta

Vartion jäsenet (Jatka tarvittaessa toiselle puolelle)
1.

VJ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ilmoittajan allekirjoitus:

