
Partiotaitojen syyskisat 2022

Yleistä tietoa partiotaitokilpailuista:
Partiotaitokilpailuja järjestetään kaikille ikäkausille. Kilpailussa pääsee viettämään sarjasta
riippuen mukavan päivän/viikonlopun kavereiden kanssa retkeillen ja samalla mukavia,
mielenkiintoisia ja yllätyksellisiä tehtäviä ratkoen sekä itsensä likoon laittaen. Tehtävät
koostuvat muun muassa rakentelusta, ruuanlaitosta, suunnistuksesta, erätaidoista ja
yllätystehtävistä. Kilpailuissa vartio menestyy hyvillä yhteistyötaidoilla, sillä tehtäviä ei
pysty ratkomaan kukaan vartion jäsenistä yksin. Kisoista jää aina myös mahtavia muistoja
onnistumisista ja kommelluksista, joita on hauska muistella vielä vuosienkin päästä!
Partiotaitokisoihin kannattaa myös uskaltaa lähteä mukaan ensikertalaisena, sillä vartioissa
on aina mukana kokeneempia kisaajia ja kisakokouksessa valmistaudutaan kisoihin
vartionjohtajien sekä kisavastaavien ohjauksessa.

24.-25.9.2022 Alahärmä

Härmä on Pohjanmaan partiolaisten järjestämä syyskisa Alahärmässä. Kisoissa
kilpaillaan Pohjanmaan partiolaisten piirin mestaruudesta. Kilpailu maksaa 45 € ja
se laskutetaan jälkikäteen. Kilpailun hinta sisältää iltapalan perjantaina, aamupalan
lauantaina ja lämpimän ruoan kilpailun jälkeen. Alahärmään matkustetaan
yhteiskyydillä perjantai-iltana ja sieltä palataan sunnuntaina kilpailun jälkeen.



Ennen kisoja järjestetään kisakokous maanantaina 19.9.2022 klo 19:30 Ynnillä,
mihin kaikkien kisaajien osallistuminen on välttämätöntä.

Linkki kilpailun nettisivulle: https://pohjanmaa.partio.fi/nyt/harma/

Kisoissa kisataan viidessä sarjassa:
Sininen sarja on avoin kaikille tyttövartioille, kisaajien iät 14-18 vuotta, vartiossa 4
jäsentä
Punainen sarja on avoin kaikille sekavartioille, kisaajien iät 14-18 vuotta, vartiossa
4 jäsentä
Ruskea sarja on avoin naisvartioille, kisaajien iät 18+ vuotta, vartiossa 3 jäsentä
Harmaa sarja on avoin sekavartioille, kisaajien iät 18+ vuotta, vartiossa 3 jäsentä
Vaaleanpunainen sarja on avoin kaikille yli 15-vuotiaille, vartiossa pitää olla
vähintään yksi 18-vuotias kilpailija, vartiossa 3-5 jäsentä (Tässä sarjassa ei ratkota
mestaruuksia)

8.-9.10.2022 Vaajakoski

Tehas22 on Järvi-Suomen partiolaisten järjestämä syys SM-kisa Vaajakoskella.
Kisoissa kilpaillaan syyskisojen Suomen mestaruudesta. Kilpailu maksaa 45€ ja se
laskutetaan jälkikäteen. Kilpailun hinta sisältää iltapalan perjantaina, aamupalan
lauantaina ja lämpimän ruoan kilpailun jälkeen. Vaajakoskelle matkustetaan
yhteiskyydillä perjantai-iltana ja sieltä palataan sunnuntaina kilpailun jälkeen.
Ennen kisoja järjestetään kisakokous maanantaina 3.10.2022 klo 19.30 Ynnillä,
mihin kaikkien kisaajien osallistuminen on välttämätöntä.

Linkki kilpailun nettisivuille: https://www.partio.fi/nyt/tehas22/

Kisoissa kisataan viidessä sarjassa:

https://pohjanmaa.partio.fi/nyt/harma/
https://www.partio.fi/nyt/tehas22/


Sininen sarja on avoin kaikille tyttövartioille, kisaajien iät 14-18 vuotta, vartiossa 4
jäsentä
Punainen sarja on avoin kaikille sekavartioille, kisaajien iät 14-18 vuotta, vartiossa
4 jäsentä
Ruskea sarja on avoin naisvartioille, kisaajien iät 18+ vuotta, vartiossa 3 jäsentä
Harmaa sarja on avoin sekavartioille, kisaajien iät 18+ vuotta, vartiossa 3 jäsentä
Keltainen sarja on avoin kaikille yli 15-vuotiaille, vartiossa 2-5 jäsentä (Tässä
sarjassa ei ratkota mestaruuksia, toteutetaan päiväkisana)

Ilmoittautuminen:
Tänä syksynä järjestetään piirin kisat ja SM-kisat. Kisoihin voivat osallistua kaikki
vuonna 2008 ja ennen sitä syntyneet. Viimeinen ilmoittautumispäivä kisoihin on
28.8.2022.
Huomaathan, että kisaajat ilmoittautuvat kisoihin VAIN Pohjan Veikkojen oman
ilmoittautumisen kautta. Kisavastaavat hoitavat ilmoittautumiset kisojen virallisilla
sivuilla.
Pohjan Veikkojen oman ilmoittautumisen päätyttyä kisavastaavat kokoavat
kilpailuvartiot ilmoittautuneista. Lisätietoa kisoista tulee sähköpostilla lähempänä
kisoja sekä löytyy kisojen omilta nettisivuilta.

Linkki Härmä -piirinkisojen ilmoittautumiseen: http://kuksaan.fi/53060
Linkki Tehas22 -SM-kisojen ilmoittautumiseen: http://kuksaan.fi/53061

Muuta:
Kisoihin lähtevän yli 18-vuotiaan huoltajan yhteystiedot, kisavartiot, tarkemmat aikataulut
ja varustelistat ilmoitetaan huoltajille sähköpostitse sekä kisakokouksissa. Lisätietoa
kisoista saa Pohjan Veikkojen kisavastaavilta sekä omilta vartionjohtajilta:

Pohjan Veikkojen kisavastaavien yhteystiedot:
Saana Mäenpää, 040 148 5642, saanataika12@gmail.com
Enni Tiensuu,  044 230 7264, ennitiensuu@gmail.com

Perumissäännöt:
Kisavartion jäsen

PT-kisoihin on ilmoittauduttava lippukunnan määrittämään viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää.
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Jos peruutus tapahtuu vähintään seitsemän vuorokautta ennen tapahtuman alkua,
peritään puolet osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu. Mikäli
peruneen jäsenen tilalle löytyy korvaava osallistuja, peruneen jäsenen
osallistumismaksua ei peritä.
Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai muita kuluja
peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella
varustettuna.
Peruutukset ilmoitetaan ilmoittautumista hoitavalle Pohjan Veikkojen
kisavastaavalle.

Kisavartio
Jos PT-kisaan ilmoittautunut vartio peruuttaa ilmoittautumisensa myöhässä tai jää
ilmoittamatta pois kisasta, joutuu ilmoittautunut vartio maksamaan
yhteisvastuullisesti kaikki lippukunnalle aiheutuneet kulut.
Mikäli peruutus johtuu yhden osallistujan sairastumisesta, joutuu vartio
maksamaan 50 % lippukunnalle aiheutuneista kuluista.
Ylivoimaisesta esteestä, kuten useamman osallistujan sairastumisesta aiheutuneista
peruutuksista päättää tapauskohtaisesti Pohjan Veikkojen Johtajaneuvosto.


