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Kilpailujaosto
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Toimintaohje Hämeen Partiolaisten yhteiskuljetuksen järjestämisestä
partiotaitokilpailuihin
Hämeen partiolaisten järjestämissä yhteiskuljetuksissa partiotaitokilpailuihin tulee mukana olla huoltaja, joka
toimii matkanjohtajana ja vastaa mukana olevista kilpailijoista niin matkan aikana kuin kilpailupaikalla. Tämän
asian varmistamiseksi jokainen lippukunta, josta kilpailuun lähtee useampi kuin yksi kilpailuvartio, valitsee
jäsenistään ehdokkaan huoltajaksi (matkanjohtajaksi). Huoltajaehdokkaan yhteystiedot ilmoitetaan
partiotoimistolle kilpailun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Huoltajan tulee olla vähintään täysiikäinen, mielellään yli 20-vuotias. Kilpailujaosto valitsee lippukuntien ilmoittamista huoltajaehdokkaista huoltajan
(matkanjohtajan), joka toimii myös piirihuoltajana kilpailuissa. Hämeen Partiolaiset maksaa kilpailujaoston
nimeämän huoltajan huoltajapaketin kilpailun aikana.
Huoltajan (matkanjohtajan) tehtävänä on:
• varmistaa lähtöajat, taukopaikat, mahdolliset matkan varrelta tulijat yhdessä partiotoimiston työntekijän
kanssa muutamaa päivää ennen kilpailupaikalle lähtöä
• olla yhteydessä kilpailun järjestäjiin tai piiritoimistoon ja varmistaa kilpailun aikataulu (sekä
ilmoittautumisajat että palkintojen jaon ennakoitu aikataulu)
• huolehtia siitä, että kaikki vartiot saavat kilpailupaikalla ajoissa tiedon bussin lähtöajasta paluumatkalle
• huolehtia siitä, ettei kukaan (varsinkaan pieni partiolainen) jää päätepysäkille yksin odotteleman
jatkokuljetusta
Kuljetusten tulee lähteä kilpailupaikalle riittävän ajoissa: varaudutaan erilaisiin ajo-olosuhteisiin sekä saavutaan
ajoissa kilpailupaikalle, jotta vartiot ehtivät rauhassa ilmoittautumaan ja tekemään viimeiset
valmistelut kilpailua varten. Yhteiskuljetukset kilpailuihin lähtevät Tampereelta Vanhalta kirkolta (Keskustorilta)
tai Hämeenlinnasta linja-autoasemalta ja saapuvat takaisin tullessa samaan paikkaan.
• vartioiden on saavuttava paikalle 15 minuuttia ennen varsinaista lähtöaikaa, jolloin myös bussit ovat
paikalla, ja tavaroiden pakkaus suoritetaan näiden 15 minuutin aikana
• SM-kisoihin lähdetään pääsääntöisesti perjantaina, jos kilpailut pidetään kaukana (yli 200 km päässä)
• perjantaina lähdettäessä matka ajoitetaan siten, että perillä kilpailukeskuksessa ollaan viimeistään noin
klo 23
• lauantaina lähdettäessä perillä kilpailupaikalla tulee olla viimeistään puoli tuntia ennen ilmoittautumisen
päättymistä
• mikäli kilpailupaikka on kaukana (> 200 km), pitää matka-aikaan laskea mukaan matkalla pidettävä tauko
tai taukoja.
• bussit lähtevät menomatkalle ajallaan eikä myöhästyneitä vartioita odoteta
• kaikki bussit lähtevät pääsääntöisesti samaan aikaan sekä meno- että tulomatkalla
• bussit lähtevät paluumatkalle pääsääntöisesti heti palkintojenjaon jälkeen
• mikäli palkintojenjako pidetään niin myöhään, että perille Tampereelle/Hämeenlinnaan saavutaan vasta
klo 24 jälkeen, bussit lähtevät takaisin viimeisen kuljetukseen ilmoittautuneen vartion saavuttua maaliin.
Tämä tulee huomioida ennen kaikkea kaukana järjestettävissä kilpailuissa.
Muualta kuin Tampereelta tai Hämeenlinnasta tulevien vartioiden tulee saapua bussin ajoreitin varrelle oleville
bussipysäkeille, joilta heidät voidaan ottaa kyytiin. Bussi voi poiketa suunnitellulta ajoreitiltä, mikäli poikkeaman
ajallinen kesto on korkeintaan puoli tuntia.
SP:n talvikisoissa oranssin ja vihreän sarjan kuljetus järjestetään samana päivänä takaisin kilpailuista, jos
vartioita on riittävästi. Tällöin kaikki or/vi vartiot osallistuvat kuljetukseen eivätkä jää kilpailukeskukseen
sunnuntaipäiväksi.
Partiotoimiston henkilökunnan on ilmoitettava yhteiskuljetuksen tavoiteaikataulu kuljetusilmoituksen yhteydessä.
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