
SARJAJAKO 
Tytöt kilpailevat oranssissa, sinisessä ja 
ruskeassa sarjassa. 
Poika- ja yhteisvartiot kilpailevat vihreässä, 
punaisessa ja harmaassa sarjassa. 
 
Oranssi ja vihreä sarja  
Vartion koko: 4–6 saman lippukunnan jäsentä  
Kilpailijoiden ikä: 12–17 vuotta  
Vartion yhteenlaskettu ikä enintään: 
57 vuotta (4 jäsentä), 73 vuotta (5 jäsentä) tai 
86 vuotta (6 jäsentä)  
Reitin pituus: 5–8 km 

Sininen ja punainen sarja  
Vartion koko: 4 jäsentä  
Kilpailijoiden ikä: 14–18 vuotta  
Vartion yhteenlaskettu ikä enintään: 68 vuotta  
Reitin pituus: 8–12 km 

Ruskea ja harmaa sarja  
Vartion koko: 3 jäsentä  
Kilpailijoiden ikä: vähintään 18 vuotta  
Molempien sarjojen sisällä ratkotaan erikseen 
vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden 
kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 
kilpailuvuonna 18–22-vuotiaita.  
Reitin pituus: 10–16 km (ruskea) tai 12–18 km 
(harmaa) 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
Kilpailuun ilmoittaudutaan 14.1.2018 
mennessä sähköisesti osoitteesta 
http://marski.sinikotkat.fi/ilmo 
löytyvien ohjeiden mukaan. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä vartion tulee 
mainita tarvittavat lisätiedot (mm. mahdolliset 
erityisruokavaliot, tarve yöpymiseen 
kisapaikalla kilpailua edeltävänä yönä ja 
tarvittavien aamiaisten määrä yöpyjille 
(5 €/hlö).  

Kilpailun osallistumismaksu on 55 euroa 
vartiota kohden. Osallistumismaksut laskutetaan 
lippukunnilta jälkikäteen. Kilpailusta poisjäävän 
vartion osallistumismaksua ei palauteta, mutta 
lippukunnalla on oikeus asettaa tilalle toinen 
vartio samaan sarjaan. Osallistumismaksuun 
sisältyy kilpailussa jaettava materiaali, 
peseytymismahdollisuus sekä lämmin ateria 
kilpailun jälkeen. 
 
Jälki-ilmoittautuminen tehdään puhelimitse 
piiritoimistoon ohjelmasihteeri Riikka Hosiostolle, 
p. 050 312 9425. Jälki-ilmoittautuminen on 
mahdollista 25.1.2018 klo 14.00 saakka. Jälki-
ilmoittautumismaksu on 70 euroa vartiota kohden. 
 
VUODEN 2017 MESTARIT 
(Malspiik -17, Rauma) 
Oranssi: Tehotytöt, Mesikäpälät ry 
Vihreä: Telkkä, Turun Sinikotkat ry  
Sininen: Vattumadot, Ahlaisten ankkurit ry  
Punainen: Meripeikko, Turun Sinikotkat ry 
Ruskea: MassaHysteria, Nuotiotytöt ry  
Harmaa: Wanhad Kotkad, Turun Sinikotkat ry 
 
YHTEYSTIEDOT 
Kilpailun johtaja Aleksi Alho 
Järjestelysihteeri Jyri-Petteri Paloposki 
puh. 050 378 0711 
jyri-petteri.paloposki@sinikotkat.fi 
http://marski.sinikotkat.fi/ 

TEHTÄVÄLUETTELO 
Kilpailun tehtäväluettelo on luettavissa kilpailun 
verkkosivustolla osoitteessa: 
http://marski.sinikotkat.fi/tehtavat

PARTIOPOIKALIPPUKUNTA 
TURUN SINIKOTKAT KUTSUU 
L-SP:N LIPPUKUNTIEN VARTIOT 
LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN 
TALVIMESTARUUSKILPAILUUN 
LAUANTAINA 3.2.2018. 
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