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KASTE-sudenpentukilpailut 
Lauantai 12.5.2018, Rauma 
 
Huippua - olet ilmoittautunut mukaan Kaste-sudenpentukilpailuun! 
 
Kilpailu koostuu kilpailureitin varrella olevista erilaisista tehtävärasteista. Reitin 
pituus on noin 3 km. Kilpailuun osallistutaan ja kaikki tehtävät tehdään 
joukkueina. Ryhmän mukana on koko päivän ajan aikuinen saattaja.  
 
Nakkilasta on lähdössä sudenpentuja kaikista kolmesta laumasta. Osallistumme kilpailuun kahtena 7 hengen 
joukkueena. Joukkuejako sovitaan kisapäivän aamuna. Joukkueiden saattajina ovat Enni ja Anri. Lisäksi mukaan 
on lähdössä Elina (Lucan äiti). Jos muita vanhempia haluaa lähteä mukaan kisoihin, toisen joukkueen kanssa olisi 
hyvä saada vielä toinen aikuinen. Ilmoittele Ennille! 
 
LÄHTÖ: la 12.5.2018 klo 8.00 yhteiskoulun pihalta 
 
PALUU: Arvioitu maaliin saapuminen on klo 13-16 välillä ja sen jälkeen ruokailu. Kotia kohti lähdetään heti 
ruokailun jälkeen. Nakkilaan palaamme arviolta noin klo 16-17. Tarkempi aika selviää päivän aikana, ja lähetämme 
siitä viestiä päivän kuluessa. 
 
KULJETUS: Raumalle mennään kimppakyydeillä. Tietojemme mukaan Alina sekä Eevi ja Siiri ovat tulossa 
Raumalle omilla kyydeillä. Muut mahdumme Anrin, Ennin ja Elinan autoilla. Yhteislähtö kaikilla koulun pihalta. 
 
VARUSTEET 
Päälle säänmukaisen ulkovaatetus, jolla selviät koko päivän maastossa, ja hyvät jalkineet.  
 
Mukaan reppuun: 
- ensiside tai vastaava 
- kello, jos on (ei kännykkä) 
- lyijykynä 
- istuinalusta 
- partiohuivi 
- valmiiksi täytetty juomapullo, vähintään 0,5 litraa 
- eväät päiväksi, ks. alla 
- kahdet ruokailuvälineet (lautanen, muki, lusikka/haarukka/veitsi) ja pussi likaisille astioille (ei kertakäyttöastioita) 
- tyhjä muovipussi 
- uimalasit/sukelluslasit 
- mahdolliset vaihtovaatteet 
- Jos on sateinen tai epävakainen sää, ehdottomasti mukaan sadetakki JA sadehousut 
 
Merkitse kaikkiin varusteisiin oma nimesi ja lippukunta! Tavarat pakataan reppuun. Reppua kannetaan mukana 
koko päivän. Jätä reppuun tilaa lauman yhteisille varusteille! 
 
EVÄÄT: On tärkeää, että jokaisella on mukana tarpeeksi omia eväitä, kuten leipiä ja hedelmiä, jotta jaksetaan 
kilpailla koko päivä. Juotavaa on otettava tarpeeksi mukaan lämpimällekin päivälle. Lämmin ruoka tarjotaan 
maalissa. 
 
Puhelimien käyttö kilpailussa on kielletty! Saattajilla on puhelin mukana, eli päivän aikana tavoittaa tarvittaessa 
Ennin (puh. 040 199 4102) ja Anrin (puh. 046 958 2879) puhelimesta. 
 
Valokuvaus: Kilpailun aikana otetaan valokuvia. Valokuvia käytetään eri partiomedioissa. 
 
Kisaterveisin,  
Enni ja Anri 


