
TÄVLINGSINBJUDAN
KONTIO 2005

Turun Metsänkävijät och Nuotiotytöt önskar alla välkomna till Åbonejden för att delta i Suomen Partiolaiset –Finlands scouter ry:s mästerskapstävling i patrullrådighet som hålls 1.-2.10.2005. Tävlingen består av uppgifter i traditionella scoutfärdigheter, kul överraskningar och vackra vyer i egentliga Finland. Mer info om tävlingen finns på adressen www.tume.fi/kontio 

REGLER
I tävlingen följs FS:s regler för patrullrådighetstävlingar (i kraft fr.o.m. 1.1.2003). distrikten får anmäla patruller till varje serie enligt kvotering. Patruller kan även placeras på utjämningsplatser. 76 patruller kan delta i varje serie.

Deltagarna bör ha betalt sin medlemsavgift för 2005. Deltagarnas medlemskort kontrolleras på ort och ställe. Patrullmedlemmarna bedöms höra till den kår som han/hon hör till enligt medlemsregistret. 

SERIEINDELNING
Flickpatrullerna tävlar i den blå och bruna serien, pojk- och blandpatruller tävlar i röda och gråa serien. Åldern räknas utgående från hur gammal personen var i slutet på år 2004. Tävlingen innefattar också distriktsmästerskap. 

Grå/Brun
Min. antal deltagare: 3
Min. ålder: 17 år
Maxålder: ingen begränsning
Banans maxlängd: Grå 34 km, Brun 25 km

Röd/Blå
Antal i patrullen: 4
Deltagarnas ålder: 14-18 år
Sammanlagd ålder max 64 år
Banans längd: Röd 25 km, Blå 20 km

Anmälan
FiSSc-patrullerna anmäler sig till Scouthuset, telefon 09-2533 1100 senast 9.9. 2005. Vid anmälan bör du uppge patrullens namn, kår, distrikt, serie och modersmål. Även patrulledarens namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress bör uppges. Uppge även eventuellt behov av kost och logi vid anmälningen (bindande). Om någon behöver specialdiet, bör även detta nämnas vid anmälningen. Utförligare uppgifter om måltiderna finns på tävlingens webbplats. Efteranmälan kan göras ända fram tills 20.9.2005.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften för en patrull är 72 euro; efteranmälan kostar 120 euro. I deltagaravgiften ingår inkvartering på golv natten innan tävlingen (för dem som behöver), tävlingsmaterial, ev. transporter under tävlingen, ett varmt mål mat samt möjlighet att tvätta sig efter tävlingen. Deltagaravgiften för utebliven patrull returneras inte.

Funktionärer
Funktionärerna kan köpa ett ”servicepaket” som berättigar till golvinkvartering, måltider (lö-sö), kaffe och en introduktion i tävlingen.

Tilläggsinfo
De anmälda patrullerna sänds preliminär info v. 38. Gå gärna in på tävlingens webbplats www.tume.fi/kontio. Rekommenderas!

På frågor svarar även tävlingschef Jyrki Tuominen, gsm 040 594 3466, jyrki.tuominen@iki.fi

Vinnare 2004
Grå: Mamot Hyytyy, Kyynärön Kiertäjät, Häme
Brun: Teuvo, Tampereen Lokit, Häme
Röd: Tundravyöhyketerapia, Pellon Pailakat, Lappi
Blå: Elma, Littoisten Pirtapiiat, V-SP
Distriktstävlingen: Hämeen Partiolaiset

Välkommen till egentliga Finland!
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