
 

 

VARSY:n sisulisähuipentuma 26.-29.7.2018. Turku/ Kaarina 
 
 

           OHJEISTO KILPAILIJOILLE ja TOIMITSIJOILLE 

Kilpailupaikka: 

Paavo Nurmen stadion 28.-29.7, ja moukarinheitot (P/T12-15) Kaarinan keskusurheilukentällä torstaina 
26.7. klo 17:30, yläkentän muun varauksen takia.    
 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset tulee tehdä 23.7. mennessä: www.kilpailukalenteri.fi 
 

Kisakanslia: 

Kisakanslia ja tulospalvelu sijaitsevat pääkatsomon alla (sisäänkäynti maalin kohdalta). 
Kilpailun johtaja on Hermann Kössi p. 041-5498007, hermann.kossi@kolumbus.fi 
 

Osanoton varmistukset: 

Juoksuissa varmistukset kisakansliaan 30 min. ennen lajin alkua ja kenttälajeissa varmistukset 
suorituspaikoilla 15 min. ennen lajin alkua. 
 

Jälki-ilmoittautumiset: 

Sähköpostitse jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, jälki-ilmoittautumiset kilpailupaikalla 
kilpailukansliaan viimeistään 60 min. ennen ko. lajin alkua. Jälki-ilmoittautumismaksu 6€/laji, 
maksetaan paikan päällä.   
Huom ! Ilmoittautumisajan päätyttyä lajin vaihto on jälki-ilmoittautuminen. 
 

Osanotto-oikeus: 

Osanotto-oikeus on vain Varsy:n seurojen urheilijoilla. Ulkopuolisia kilpailijoita lajeihin ei oteta.  
Osanotto-oikeus kaikissa sarjoissa on neljään lajiin huipentumassa (ei päiväkohtaista rajoitusta). 
Osanotto-oikeus vain omaan sarjan lajeihin.  
 

Kilpailunumerot: 

Kilpailunumerot pitkillä juoksumatkoilla (800m→) jaetaan varmistuksen yhteydessä. 
Kenttälajeissa, joissa numeroita käytetään, jaetaan kilpailupaikalla.   
 

Toimitsijatehtävät: 

Seurojen toimitsijatehtävistä on erillinen tiedote.  
Huom !  Kilpailuissa noudatetaan sarjoissa T/P 9-13 lasten yleisurheilusääntöjä, ja T/P 14-15 
noudatetaan kansainvälisiä yleisurheilusääntöjä.  
 

Lajinjohtajat: 

Lajinjohtajat huolehtivat siitä, että  
- toimitsijat ovat paikalla 30’ ennen ko. lajin alkua 
- määrää toimitsijat tehtäviinsä 
- noutaa pöytäkirjat kilpailukansliasta ja tarvittavat välineet etusuoran alussa olevasta 

välinevarastosta 
- toimittaa pöytäkirjat kilpailun päättymisen jälkeen viipymättä kilpailukansliaan 
- Lajinjohtaja huolehtii myös palkintojenjaosta siten, että heti lajin päättymisen jälkeen hän 

ohjaa kilpailun kolme parasta palkintojenjakopaikalle (pääkatsomon eteen maalin kohdalle), 
jossa erillinen palkintojenjakoryhmä hoitaa itse palkintojen jaon. 
 

http://www.kilpailukalenteri.fi/
mailto:hermann.kossi@kolumbus.fi


Suorituspaikat (ks. kartta): 

Pituus/3-loikka  (atk), P 1: 100m:n lähtöpaikan puoleinen pää, radan sisäpuoli 
Pituus  (atk), P 2: 100m:n lähtöpaikan puoleinen pää, katsomon edessä 
Pituus, P 3:  välikentän juoksusuora 
Korkeushyppy, P 1: etusuoran puoli 
Korkeushyppy, P 2: takasuoran puoli 
Seiväs:  katsomon edusta 
Kuula  (atk), P 1: stadion 
Kuula, P 2:  välikenttä 
Keihäs  (atk), P 1: keihään heittopaikka, etukaarre 
Keihäs  (atk), P 2:  keihään heittopaikka, takakaarre 
Kiekko  (atk):  stadion  
Moukari:  Kaarinan keskusliikuntapuisto 

 

Jatkoon pääsy pikamatkoilla ja kenttälajien suorituskerrat: 

- 40-100m pikajuoksut ja 60-100m pika-aidat; alkuerien 8 nopeinta finaaliin. Jos juoksijoita on 
enintään 8, juostaan suoraan loppukilpailuna alkuerien paikalla. Yli 100m:n matkat juostaan 
suoraan loppukilpailuna. 

- Kenttälajien pituussuuntaisissa hypyissä ja heitoissa kaikilla kilpailijoilla on kolme suoritusta, 
jonka jälkeen kahdeksan parasta pääsee kolmelle viimeiselle kierrokselle. Viimeisille kolmelle 
kierrokselle suoritusjärjestystä ei käännetä. 

 

Välinepunnitus: 

Omien heittovälineiden punnitukset pääkatsomon alla (sisäänkäynti 100m:n lähtöpaikan kohdalta). 
Välinepunnitukset on tehtävä viimeistään tunti ennen lajin alkua. 
 

Palkintojen jaot: 

Palkinnot pyritään jakamaan heti lajin päättymisen jälkeen (lajijohtajat toimittavat palkintojen saajat 
palkintojenjakopaikalle, joka sijaitsee pääkatsomon edessä maalin kohdalla). 
 

Verryttelyalue: 

Verryttelyalueena toimii Paavo Nurmen stadionin ympäristö ja välikenttä.  
 

Ensiapu: 

Ensiapupiste sijaitsee kisakansliassa. 
 

Ruokailu: 

Toimitsijoille on piirin puolesta varattu keittoruokailu, joka sijaitsee stadionin ylätasanteella.  
Keittoa on molempina päivinä tarjolla klo 11.30-15.30. 
Keittoa on myös myytäväksi kilpailijoille ja huoltajille. 
 

Vesipiste: 

Turun Vesihuolto oy on järjestänyt vesipisteen huipentuman ajaksi stadionin ylätasanteelle          
kioskin läheisyyteen. Omat vesipullot mukaan ! 
 

Urheiluvarusteiden myyntiesittely: 

Molempina kilpailupäivinä n. klo 10-16.30 Spotox Oy:n urheiluvarusteiden ja välineiden 
myyntiesittely stadionin ylätasanteella.  
 

Paikoitus: 
Parkkipaikkoja on rajoitetusti Martin koulun pihalla, välikenttä ei ole parkkipaikkana. 
 

Huoltajat: 

Huoltajien ja vanhempien paikka on katsomossa, EI KENTÄLLÄ ! 


