
 

 

Kokoontuminen  

Torstaina 1.10. klo 08.00-11:00 Kiilopäällä (Suomen Latu, Kiilopääntie 620). Partioille annetaan kilpailuohjeet 
ja muu materiaali opasteiden mukaisesti ilmoittautumispisteessä. Kilpailun järjestäjä tarjoaa tulokahvit (ks. 
opasteet). Retkisarjan kokoontuminen lauantaina klo 8 Kiilopäällä (kuljetus lähtee klo 9:00). 

Kilpailun kesto 

Kilpailun avajaiset alkavat kilpailukeskuksessa torstaina klo 11:50. Kilpailun lähtö tapahtuu yhteislähtönä heti 
avajaisten jälkeen noin klo 12 kilpailukeskuksesta. Kilpailijat yöpyvät maastossa kolmena yönä torstaista 
sunnuntaihin. Retkisarja alkaa lauantaiaamuna 3.10. klo 9:00 kilpailukeskuksesta lähtevällä kuljetuksella. 
Kilpailun arvioidaan päättyvän sunnuntaina 4.10. noin klo 12 mennessä kaikkien sarjojen osalta. Palkinnot 
jaetaan kilpailukeskuksessa tulosten selvittyä noin klo 13. Retkisarjan palkinnot arvotaan. 

Partion pakollinen varustus: 

 kantolaite  

 majoite *) (laavu, loue tai teltta)  

 makuupussi ja makuualusta 

 kirves ja saha  

 monitoimityökalu tai puukko 

 2 kompassia 

 kartansuojuksia (A3)  

 ensiapupakkaus  

 muistiinpanovälineet (sateessa toimivat)  

 tulitikut tai sytytin 

 retkikeitin, sen polttoaine ja keittokattila 

 ruoka ja ruokailuvälineet 

 valolaitteet riittävine paristoineen  

 köysi tai lujaa sidosnarua vähintään 30 m (ø > 3 mm)  

 välineet kilpailunumeroiden kiinnittämistä 
varten (esim. hakaneuloja tai ohutta 
kuminauhaa)  

 matkapuhelin, jonka järjestäjä sinetöi ennen 
lähtöä kirjekuoreen ilman kosteussuojaa 

 puhdasta harsokangasta noin 30x30 cm tai 
sideharsorulla (esim. 8 cm x 4 m) 

 litran juomapullo
*) 

Majoitteelle on käytettävissä tukiriukuja. Avotulia saa yöpymisalueella tehdä vain järjestäjän osoittamille 
paikoille. Yöpymisen pisteytys ei riipu majoitteen tyypistä.  

Suositeltavat varusteet:  

 viivoitin tai koordinaattimittari 1:25 000 

 värikyniä (esim. musta/harmaa, punainen, vihreä ja sininen) 

 suurennuslasi, jos on ikänäköinen 

 joko teflonkattila tai paistinpannu 

Muu varustus kehotetaan valitsemaan kokemuksen ja harkinnan mukaisesti huomioiden säännöt ja 
olosuhteet, jotka saattavat olla haastavat. Keskeyttäneiden partioiden toivotaan ilmoittavan puhelimellaan 
keskeyttämisestä ja palaavan pääsääntöisesti omin voimin kilpailukeskukseen. Muutoin keskeyttäneet 
ilmoittautuvat lähimmällä rastilla ja kuljetetaan tarvittaessa kilpailukeskukseen muun rastilta tapahtuvan 
liikenteen yhteydessä, viimeistään rastin sulkeutuessa. 
Kilpailussa käytetään pihtileimausta. 

Kielletyt varusteet 

Matkapuhelimien, ohjekirjojen, elektronisten paikantamislaitteiden ja muistikirjojen, viestivälineiden, karttojen 
tai muiden vastaavien apuvälineiden käyttö on kielletty. Digitaalisten kameroiden käyttö on kielletty tehtävien 
suorituspaikoilla. 

Majoitus ja ruokailu 

Kilpailukeskuksessa toimivat Suomen Latu Kiilopään majoitus- ja ruokailupalvelut.  
 

ENNAKKO-OHJE 50. ERÄVAELLUKSEN 
SM-KILPAILUIHIN 1. - 4.10.2020 

KIILOPÄÄLLÄ 
 



Kiilopään majoitustarjous kilpailijoille ja seuraajille: 

 Mökki 100 eur/vrk riippumatta henkilömäärästä mahtuu 1-4 henkeä 

 2hh 70 eur/vrk 

 1hh 65eur/vrk 
Hinnat sisältävät aamiaisen. 
Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden ostaa lounaan tai päivällisen. Lounaan hinta on 10 
eur/henkilö/vrk ja päivällinen 18 eur/henkilö/vrk.  
Varaukset kiilopaa@suomenlatu.fi tai puh (016) 670700 tunnuksella ”Erä-SM”.  

 
Telttailu kilpailukeskuksesta osoitetulla alueella on mahdollista keskiviikkoillasta 30.9. lähtien. 
Osanottomaksuun sisältyvät tulokahvi, kilpailukartat, tehtävämateriaali, peseytyminen, tehtävien 
mallivastaukset ja tulosluettelo. Kilpailureitillä olevia virtaavia vesiä voi pääsääntöisesti käyttää juotavaksi 
(keittämistä suositellaan).  

Vakuutukset 

Kilpailijat toimivat omalla vastuullaan. Kilpailijoille on voimassa Suomen Ladun tapaturmavakuutus. 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan 15.2.2020 vahvistettuja Erävaelluksen SM-kilpailujen sääntöjä. Säännöt ovat 
nähtävissä verkkosivuilla https://drive.google.com/file/d/1SyZhV_fWGQA5tJ6fxZ46a33wRYQUYjbI/view .   

Kilpailussa noudatetaan yleistä koronaohjeistusta. 

Liikkumisoikeudet 

Yleisön toivotaan seuraavan kilpailua ainoastaan yleisörasteilla, jotka julkistetaan kilpailukeskuksessa 
torstaina 1.10. klo 13.00 ja muina päivinä klo 8. Kaikkia kehotetaan noudattamaan liikkumisessaan 
huomaavaisuutta ja jokamiehen velvollisuuksia.  

Julkiset liikenneyhteydet  

Ks. www.matka.fi ja https://www.eskelisen.fi/aikataulut-ja-reitit/  

Autojen pysäköinti ja varusteiden säilytys 

Autot voi pysäköidä osoitetulle pysäköintipaikalle kilpailijan omalla vastuulla. Partion numerolla merkittyjä 
varusteita voi säilyttää myös kilpailukeskuksesta varatussa lukitussa tilassa. Arvoesineet voi jättää 
säilytettäväksi kilpailunumerolla merkityssä suljetussa kirjekuoressa kilpailutoimistoon.  

Tiedustelut 

Tätä ennakko-ohjetta koskeviin tiedusteluihin vastaa kilpailunjohtaja Jorma Pihlainen mieluiten 

sähköpostitse: mattijorma@gmail.com. Puh. 050 4327563. 
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