ENNAKKO- JA KILPAILUOHJE
Olet ilmoittautunut kisaamaan mänkijöiden sähkösanomamestaruudesta.
Tervetuloa! Kisa käydään maanantaina 13.10. klo 18.00.–20.00. Lue seuraavat
ohjeet huolellisesti.
JÄRJESTÄJÄ
Tammisalon Metsänkävijät ry
Tehtävät: Tarpojavartio Napasaurukset
Kilpailunjohtaja: Ilkka Hemminki, 050 322 7051, ilkka.hemminki@tame.fi
Kilpailusihteeri: Pekka Laurikainen, 040 545 4956, pekka@lafia.fi
KILPAILUN AIKATAULU
Klo 18.00
Klo 18.00–20.00
Klo 20.05

Kilpailukysymykset ilmestyvät Tammisalon Metsänkävijöiden
verkkosivuille www.tame.fi
Kysymyksiin vastaaminen
Vastausten on oltava järjestäjien sähköpostissa

KILPAILUAIKA
Kilpailuaika on Suomen virallinen aika. Vastaussähköposteista aika määritetään tarvittaessa
viestin ”header”-tiedoissa mainittavasta vastaanottaneen sähköpostipalvelimen ”received”tiedoista. Lähetä sähköpostisi ajoissa.
VARUSTEET
Internet-yhteys sekä digitaalinen kamera (tms. väline, jolla voi ottaa valokuvan ja lähettää sen
vastausten osana). Kiellettyjä varusteita ei ole.
TOIMINTA KILPAILUN AIKANA
Vartioiden tulee käyttäytyä kilpailun aikana partiomaisesti. Partiohuivia kannetaan kaulassa
koko kilpailun ajan. Toimitsijoiden antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.

VARTIOIDEN KILPAILUNUMEROT (myös jälki-ilmoittautuneet huomioitu)
Valkoisen sarjan vartiot
101 Naamapalmut, Tammisalon Metsänkävijät (kilpailun ulkopuolella)
Sinisen sarjan vartiot
201 WanhatKarhut, Viialan Metsänkävijät
202 Kotkat, Rajamäen Metsänkävijät
203 Paddington, Kirkkonummen Metsänkävijät
204 Kalkkuna-vartio, Turun Metsänkävijät
205 Orava, Turun Metsänkävijät
206 UJOHKO, Helsingin Metsänkävijät
207 Pöllöt pöllöt, Viialan Metsänkävijät
TEHTÄVÄT
Kilpailuvartion tehtävä on vastata kilpailukysymyksiin aikarajan puitteissa. Tehtävät ovat
yhteisiä siniselle ja valkoiselle sarjalle, mutta pisteytys tapahtuu sarjoittain. Sarjajaon vastaiset
tai kotilippukunnan vartiot kilpailevat sarjojen ulkopuolella.
Tehtävät ilmestyvät Tammisalon Metsänkävijöiden kotisivuille kilpailun alkaessa. Linkki
tehtäviin löytyy heti etusivulta www.tame.fi. Kilpailukysymykset ovat luettavissa suoraan
verkkosivuilta, mutta lisäksi ladattavissa myös doc-tiedostona.
TEHTÄVIIN VASTAAMINEN JA VASTAUSTEN PALAUTTAMINEN
Tehtäviin vastataan doc-muotoisen tiedoston vastausriveille. Muista kirjoittaa myös vartion
nimi ja numero lomakkeeseen. Jos tiedoston avaamisessa tai tallentamisessa on ongelmia,
vastaukset voi palauttaa myös muussa selkeässä muodossa, esimerkiksi sähköpostin
leipätekstiin kirjoittamalla. Epäselvät tai tulkinnanvaraiset vastaukset luetaan kilpailuvartion
tappioksi.
Vastaukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteisiin ilkka.hemminki@tame.fi ja
pekka@lafia.fi Merkitse saatetekstiin vartion nimi, lpk, numero, sähköposti ja
puhelinnumero.
TEHTÄVÄRYHMÄT JA MAKSIMIPISTEET (Jokaisessa tehtäväryhmässä on 20 kysymystä)
Partio
20 p
Metsänkävijät
20 p
Luonto
20 p
Populaarikulttuuri
20 p
Maailmantapahtumat
20 p
Mikä tää on?
20 p
120 p

ARVOSTELU
Oikea vastaus
Väärä vastaus
Ei vastausta
Palautus klo 20.05 mennessä
Palautus klo 20.05–20.10
Palautus klo 20.10–20.15
Palautus klo 20.15 jälkeen

+1p
-0,5 p
0p
+/- 0p
-8 p
-15 p
hylätty

VAKUUTUS
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä
tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoilla tulee olla SP:n vuoden 2014 jäsenmaksu
maksettuna.

TARKISTUSPYYNNÖT JA VASTALAUSEET
Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet tulee esittää sähköpostilla kilpailunjohtajalle ja
kilpailusihteerille. Tarkistuspyynnöt on jätettävä 16.10.2014 klo 08.00 mennessä.
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön kilpailuvartion omien tulosten tarkistamiseksi.
Tarkistuspyynnöllä ei voi vaatia tehtävän hylkäämistä. Tarkistuspyyntö on maksuton.
TULOSTEN JULKAISEMINEN
Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen viimeistään 15.10.2014. Tulokset lähetetään
kilpailuvartioiden johtajien sähköposteihin sekä julkaistaan TaMen kotisivulla ja
Metsänkävijöiden Facebook-ryhmässä.
PALKINNOT
Kilpailun palkintona vartioille on mainetta ja kunniaa sekä kiertopalkinto, joka aloittaa
matkansa tänä vuonna.
Menestystä kisaan!
Tammisalon Metsänkävijät ry

