
                                                                         

Kisaohje                                                                                                           

Limingan Niittykärppien sudenpentujen NOPPA – kisa 

Pentueenne on ilmoittautunut Limingan Niittykärppien sudenpentukisaan   

la 22.5.2021 

 

Kilpailukeskus (kokoontumispaikka) on Kotikololla Pappilantie 1 Liminka.   

Kisakeskus on avautuu klo 9.30 ja on avoinna kilpailun päättymiseen saakka (sulkeutuu 
viimeistään klo 16.00) 

Ilmoittautuminen: pentueet ilmoittautuvat oheisella ilmoittautumis-lomakkeella heti 
kisakeskukseen saavuttuaan. Ilmoituksen tekee saattaja.(katso aikataulu). 

 

Kilpailun aikataulu: 

Kilpailukanslia avataan klo 9.30 

Ilmoittautuminen: alkaa klo 9.30 ja päättyy klo 9.50 

Kisan avaus ja ohjeistus klo 10.00 

Kisa alkaa klo 10.15 

Ruokailu tapahtuu ruokarastilla, joka on kisan puolivälissä. 

Kilpailukanslia suljetaan kisan päätyttyä, mutta viimeistään klo 16.00. 

 

Henkilökohtaiset varusteet (kaikilla kilpailijoilla tulee olla mukanaan): 

•  Reppu 

•  Partiohuivi 

•  Puukko 

• Säänmukainen vaatetus (tarvittaessa varavaatteet), kävelemiseen soveltuvat 
kengät 

• Ensiside tai vastaava 

• Muistiinpanovälineet 

• Ruokailuvälineet (lautanen, lusikka ja muki) 

• Henkilökohtaiset lääkkeet päivän ajaksi, jos tarvetta 

· vesipullo (väh. 0,5 litraa) täytettynä 



· eväitä välipalaksi 

Pentuekohtaiset varusteet: 

• Kankainen tai muuten säänkestävä lappu, jossa on pentueen nimi. 4 hakaneulaa 
nimikyltin kiinnittämistä varten. 

• 4 nimilappua (vartion nimi) 

• Pentueen / lauman viiri (jos on) 

• Saha 

• Vasara ( 2 kpl) 

· Hiekkapaperia (eri karheuksia ) 

· Myrskykeitin (trangia) ja siihen polttoainetta 

• Tulitikut 

• Kauha 

· Pieni leikkuulauta 

· Ensiapupakkaus: 1 leveä sideharsorulla, idealside, laastaria sekä  sidetaitoksia 

· Metrimitta, jossa millimetriasteikko 

· Ohut spriiliukoinen tussi 

 

Yleistä kilpailusta: 

Kilpailuvartion avustaminen johtaa vartion hylkäämiseen. Saattaja osallistuu tehtävän 
suorittamiseen vain, jos tehtäväkäskyssä niin mainitaan. 

Kilpailussa käyttäydytään rehdisti ja hyvien tapojen mukaisesti. 

 

Muuta tiedotettavaa 

Kilpailukeskuksessa on kiinteä ensiapupiste. Kaikilla rasteilla on pikkutapaturmien 
hoitoon tarvittava välineistö.   

Säännöt ja määräykset:  Kilpailussa noudatetaan SP:n voimassa olevia 
partiotaitokilpailujen sääntöjä. 

Sudenpennut jättävät matkapuhelimet kisakeskukseen. Saattajalla saa olla puhelin 
mukana, mutta sitä ei saa käyttää apuna tehtävien suorittamisessa. 

 

Kilpailun järjestäjänä toimivat Limingan Niittykärppien tarpojat. 

 



Yhteyshenkilöt ja kilpailun johtajat ovat Katja Forsström 0503315035 
(katjafo@hotmail.com) ja Telle Kalaoja (telle.kalaoja@gmail.com) 0504395788 

 

Tervetuloa kisaamaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOPPA – sudenpentukisa  la 22.5.2021 

 Ilmoittautumislomake 

(Palautetaan kilpailukansliaan) 

 

Pentueen nimi: _________________________________________________________ 

Saattajan nimi:_______________________________________________________ 

 

Pentueen jäsenet (nimi)     

1  _________________________________ 

2 __________________________________ 

3 __________________________________ 

4 __________________________________ 

5 __________________________________ 

6___________________________________ 

 

 ________________________________________________________ 

Ilmoittajan allekirjoitus 

_________________________________________________________ 

Nimen selvennys 


