
Sudenpentu- ja seikkailijakisat
A H D I N     V A L T A K U N N A S S A

lauantaina 25.5. Haukiputaalla

 "Partiotaitokilpailut eli PT-kisat ovat vartioiden välisiä maastossa tapahtuvia kilpailuja, joissa 
suoritetaan rasteilla partiotaitoihin liittyviä tehtäviä." - PartioWiki

Sudenpentujen ja seikkailijoiden partiotaitokilpailut Ahdin valtakunnassa lähestyvät. Kilpailut 
järjestetään Haukiputaalla lauantaina 25.5. ja ne kestävät aamusta alkuiltaan, tarkat ajat tulevat 
tietoon kisojen lähestyessä.

Sudenpentujen 4-8 hengen kisavartioita kutsutaan pentueiksi, seikkailijat kilpailevat 4-6 henkilön 
joukkueissa. Pentueet ja joukkueet suorittavat kisaradan saattajansa valvomina. Sudenpennut ja 
seikkailijat kisaavat omissa sarjoissaan.

Saattajaksi voi lähteä vanhempi tai aikuinen johtaja. Saattajan roolina on kulkea rata läpi pentueen 
kanssa ja seurata tehtävien suorittamista – saattaja ei osallistu tehtävien suoritukseen. Aikaisempaa 
partiokokemusta ei saattajalla tarvitse olla ja kisoihin osallistumalla pääsee hauskalla ja helpolla 
tavalla kurkistamaan, millaista partio sudenpennuissa ja seikkailijoissa on. Jos koet innostusta 
lähteä seuraamaan sudenpentujen kisaamista, ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen: anni.silvola@gmail.com. Joitakin innokkaita vanhempia on jo lähdössä mukaan!

Ennen kisoja pidetään yhteinen kisakokous, jossa jaetaan kisoissa tarvittavat yhteiset varusteet, 
käydään yhdessä läpi kisakäytänteitä ja tavataan oma kisapentue ja saattaja. Kisoihin 
ilmoittautumalla sitoudut saapumaan myös kisakokoukseen, sillä on ensisijaisen tärkeää, että kaikki 
ovat paikalla. Kokous järjestetään Ynnillä, länsikolossa tiistaina 14.5. klo 18.00. Kokous kestää 
noin tunnin.

Haukiputaalle pyrimme pääsemään omin kyydein. Kyydeistä, ruokailuista kisapäivän aikana ja 
kisapäivänä tarvittavista varusteista kerrotaan lisää kisakokouksessa 14.5. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.4., joten toimithan ripeästi. Ilmoittautumisen voi suorittaa 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anni.silvola@gmail.com(viestiin nimi, joukkue/lauma, 
syntymäaika, puhelinnumero,erityisruokavaliot), tai tuomalla ilmoittautumislapun partioon (Voit 
käydä tiputtamassa lapun käytävän metalliseen postilaatikkoon esimerkiksi ennen 
Yrjönpäiväjuhlaan lähtöä maanantaian 22.4.). Jos et ehdi tuoda ilmoittautumislappua partioon 
ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, on se toimitettava viimeistään kisakokoukseen. 

Tapahtuman hinta on 5e/henkilö ja se peritään osallistujilta kisakokouksessa.

Huomioithan, että kaikilla tapahtumaan osallistuvilla pennuilla tulee olla vuoden 2013 partion 
jäsenmaksu maksettuna.

Jos kisoista tulee kysyttävää, voit soittaa tai lähettää sähköpostia edellä mainittuun osoitteeseen.

Anni Silvola, 0405070344

mailto:anni.silvola@gmail.com


------------------------------------------------leikkaa 
tästä-------------------------------------------------------------

_______________________________________ osallistuu sudenpentu- tai seikkailijakisoihin 
Ahdin valtakunnassa Haukiputaalla 25.5.2013

Syntymävuosi: ________ Rasti: [  ] sudenpentu   [  ] seikkailija 

Lauman/joukkueen nimi: _____________________________________

Erityisruokavaliot ja muuta huomioitavaa: 
_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Huoltajan puhelinnumero: 
___________________________________________________________

Huoltajan sähköpostiosoite: 
__________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

________________________________________________________________________________


