Hanget Korkeat Nietokset 2018

Kinoskryssi
Naantalin Sinisten Hanget Korkeat Nietokset -kilpailutoimikunta toivottaa kaikkien naantalilaisten partiolippukuntien ikäkausipartiolaiset tervetulleiksi osallistumaan Kinoskryssi-partiotaitokilpailuihin 10.-11.2.2018 Naantalissa.
Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus Kinoskryssi-partiotaitokilpailuihin on kaikilla naantalilaisten lippukuntien sudenpennuilla, seikkailijoilla
ja tarpojilla. Ikäkausipartiolaiset osallistuvat pt-kilpailuihin
omassa sarjassaan seuraavasti:
•
•
•

Sudenpennut (pentue 4-6 sudenpentua + saattaja)
Seikkailijat (venekunta 4-6 seikkailijaa)
Tarpojat (venekunta 2-4 tarpojaa)

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti:
1.

2.

3.

Jokainen kisaaja ilmoittautuu kuksan kautta kisaamaan oheisen linkin kautta https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=17979.
Ennen kisaa pentueelle ja venekunnalle valitaan kisaajien keskuudesta johtaja, joka toimii kisavenekunnan- tai kisapentueenjohtajana kisan aikana.
Ainoastaan kisassa johtajana toimivan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan ryhmään kuuluvat henkilöt.

Kisamaksu on noin 15 euroa per kisaaja ja se laskutetaan sähköpostitse kisan jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova ja mahdollinen peruutus on tehtävä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 28.01.2018.
Rastit
Nikkarointi
Tieto
Jäällä luovivan paras kaveri
Vedestä on moneksi
Talvitilpehööri
Lumilinja
Taito
Meripartiolainen
Kipparin lämmike
Fyysinen
Viileä vapaavahti
Luminen entraus
Kartalla
Puosun patistus
Isobaarinen Via Dolorosa
Suunnistus
Helmikuun MOB
Maakravun navigointi
Mikä vaan, mikä liittyy lumeen tai jäähän

Varustus
Pikkureppuun
•
Lämmin säänmukainen vaatetus
•
Vaihtovaatteet
•
Naskalit
•
Istuinalusta
•
Ruokailuvälineet
•
Juomapullo, jossa juotavaa
•
Puukko
•
Tulentekovälineet
•
Otsa- tai taskulamppu
Isoon reppuun (ei sudenpennut)
•
Makuupussi
•
Makuualusta
•
Saunomiskamat
•
Vaihtovaatteita
•
Henkilökohtainen hygieniavarustus
Lisäksi jokaisella pentueella ja venekunnalla on oltava ensiside
ja trangia. Tarvittava polttoaine saadaan rasteilta.
Lisätiedot
Kisan lähtöpaikka on Naantalin Nunnalahdesta 10.2. klo
1000. Sudenpennut kisaavat lauantaipäivän ja muilla kisa kestää yö yli. Kisa päättyy sudenpentujen osalta 10.2. Nunnalahteen klo 1700 ja muilla 11.2. klo 1500.
Kisa järjestetään ulkona, joten vaatetuksen on oltava riittävä
(mieluummin liian paljon kuin liian vähän). Lisäksi yöpyminen
tapahtuu kamiinalämmitteisissä teltoissa.
Lisätietoja jaetaan Naantalin Sinisten nettisivujen kautta
www.naantalinsiniset.fi sekä sähköpostitse ilmoittautuneille. Kisan johtajina toimivat Niko Luntamo ja Emil Lohikoski.
Kysymyksien ilmetessä ota yhteyttä kisan johtajiin.
Niko Luntamo
luntamo.niko@gmail.com
0400 536 123
Emil Lohikoski
emil.lohikoski@hotmail.com
050 432 2557

Tervetuloa kisaamaan!

